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پیشگفتار

دوراونتاش  باستانی  شهر  کشف  از  سال  هشتاد 
دریچة  باستانی،  شهر  این  دوبارۀ  ظهور  می گذرد. 
گشود.  ایالم  شگرف  دنیای  شناخت  به  بی بدیلی 
اندازۀ  به  ایالمی  شهر  هیچ  از  کنون  تا  بی شک 
نیامده  دست  به  علمی  مستند  اطالعات  دوراونتاش 
است. کاوش ها در چغازنبیل، به مثابة اولین گام برای 
شناخت مستند و علمی شهر، مقدمه ای برای حضور 
سایر رشته های علمی در این محوطة سه هزار ساله 
پرسش  هزاران  محوطه،  این  کاوش  با  واقع  در  بود، 
در رشته های مختلف مطرح شد. مطالعات معماری، 
شناخت مواد و مصالح، زمین شناسی، شناخت محیط 
زیست منطقه، نمونه ای از انواع پرسش ها و مطالعات 
از  است.  ایالمی  شهر  کهن  این  بهتر  شناخت  برای 
ادامة  برای  دوراونتاش  دیگر جلوۀ جدید شهر  سوی 
حفاظت،  مباحث  در  مطالعات  انواع  نیازمند  حیات، 
تنوع مطالعات  این  و معرفی است.  نگهداری، مرمت 
بناها  و  اخص  طور  به  چغازنبیل  که   می دهد  نشان 
منبع  اعم  طور  به  باستانی  و  تاریخی  محوطه های  و 

بی پایانی برای پژوهشگران خواهند بود. 

تاسیس پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه 
پژوهش های  انواع  بستر  خورشیدی   1378 سال  در 
و  روز  دانش  با  پژوهش ها  این  نمود.  فراهم  را  فوق 
پرسش های  توانست  معتبر  تخصصی  گروه های 
این  معرفی  و  حفاظت  شناخت،  باب  در  را  کالنی 
محوطة جهانی پاسخ دهد. اکنون با گذشت سال ها، 
پاسخ های گذشته پرسش های امروز را آفریده است، 
نوین  بینش  و  اندیشه  رویکردها،  با  که  پرسش هایی 
همراه می شوند و جنبه های گسترده تری در شناخت، 

حفاظت و آموزش را معرفی می کنند. 

به  تپه  هفت  و  چغازنبیل  تاریخی  محوطه های 
عنوان منبع پایان ناپذیر پژوهش از یک سو و رویکردها 
و مبانی نوین در نحوۀ مواجهه با میراث فرهنگی از 
سوی دیگر، پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه 
را بر آن داشت تا مجموعة حاضر را تدوین نماید. این 
مجموعه که "سالنامۀ پایگاه میراث جهانی چغازنبیل 
فعالیت های  نموده  تالش  دارد،  نام  هفت تپه"  و 
را  مختلف  زمینه های  در  پایگاه  اجرایی  و  پژوهشی 



برای  زبانی  و  نماید  خارج  بایگانی  صامت  دنیای  از 
پیرامونی  محوطه های  و  هفت تپه  چغازنبیل،  معرفی 
آن ها، شیوه ها و رویکردهای نوین حفاظتی و مرمتی، 
پایگاه میراث  سالنامۀ  باشد.  آموزش  و  مستندنگاری 
جهانی چغازنبیل و هفت تپه نه تنها رسانة کارشناسان 
پایگاه با متخصصین در عرصه های ملی و بین المللی 
است، بلکه بستری برای پژوهشگران به منظور طرح 
پرسش های نو، راهکارهای نوین و پژوهش های تازه با 
محوریت چغازنبیل، هفت تپه و محوطه های پیرامونی 

و  چغازنبیل  جهانی  میراث  پایگاه  بود.  خواهد  آن ها 
هفت تپه تالش خواهد کرد که جدیدترین مطالعات 
پایش  مرمت،  و  باستان شناسی، حفاظت  مباحث  در 
را  گردشگری  و  آموزش  معرفی،  مستندنگاری،  و 
می توانند  پژوهشگران  نماید.  منعکس  سالنامه  در 
چغازنبیل  جهانی  میراث  پایگاه  وبگاه  به  مراجعه  با 
با   ،Tchoghazanbil.com نشانی  به  هفت تپه  و 
کارگروه های تخصصی ارتباط داشته و زمینة پژوهش 

خود را فراهم کنند.

پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و موزه هفت تپه

خرداد 1399



نگاهی به چغازنبیل در هشتاد سال گذشته

محوطة عظیم چغازنبیل با وجود پشتة مرتفعی 
که زیگورات آن را در خود جای داده بود، تا مدت ها 
جهانگردان  و  باستان شناسان  مورخان،  دید  از 
بودند.  بی توجه  آن  به  حداقل  یا  و  بود  مانده  پنهان 
علیرغم حضور طوالنی  نیز  فرانسوی  باستان شناسان 
در خوزستان از این تپه عظیم بی اطالع بودند تا نهایتاً 
در اوایل سال 1935 میالدی، نیروهای شرکت نفت 
ایران و انگلیس در بازدیدهای هوایی خود متوجه این 
تپه شده و وجود آن را به اطالع هیئت باستان شناسی 
فرانسوی مستقر در شوش رساندند. پس از آن یکی 
 )Brown( از زمین شناسان این شرکت به نام براون
از سطح  و چندین آجر کتیبه دار  رفته  تپه  باالی  بر 
تپه برداشت. پس از این واقعه توجه باستان شناسان 
این محوطه معطوف شد. در 21 فوریه  به  فرانسوي 
محوطه  این  از  باستان شناسان  بازدید  اولین   1935
باستان شناسي  هیئت  اعضاي  از  نفر  دو  و  داد  روي 
 R. P. Van der( فرانسوي به نام های ون در مییر
 )Louis Le Breton( لوبرتون  لوئیس  و   )Meer
قطعه  چندین  و  رفته  محوطه  این  به  بازدید  براي 
آجرنوشته از سطح محوطه به شوش منتقل کردند. 
افراد  از  دیگر  یکی  بیشتر،  اطالعات  کسب  امید  به 

 )Dr. J. M. Unvala( هیئت باستان شناسی فرانسوی
همراه با چندین کارگر به چغازنبیل رفته، اطراف پشته 
ایالمي، یک  آجر کتیبه دار  و چندین  بررسی کرده  را 
قطعه از آجرهای کتیبه دار اکدی، قطعاتي از یک پنل 
تزئیني که نام اونتاش گال را نشان مي دهد، از سطح 

محوطه جمع کردند. 

در  فرانسوي  اولیه، هیئت  بازدیدهاي  این  از  پس 
شوش و نمایندگان دولت ایران، برنامه اي براي 5 سال 
کاوش در چغازنبیل تحت نظر دومکنم و میشالون در 
پنج  مجموع  در  باستان شناس  دو  این  گرفتند.  نظر 
فصل در سال های 1936 الي 1939 و 1945 میالدی 
در چغازنبیل کاوش کردند. نتیجة این پنج فصل کاوش 
آب،  از مسیرهاي  بخشی  دیوار،  نمایان شدن چندین 
واحدهاي  از  تعدادي  زیگورات،  بناي  از  بخش هایي 
مقدس،  محوطة  درجنوب شرق  واقع  ساختماني 
قطعات  سوم،  و  دوم  حصار  بین  معماري  واحدهاي 
آویزهاي  وزنه،  سنگ هاي  سنگي،  و  سفالي  ظروف 
قیري، زیورآالت، پیکرک هاي انساني و حیواني، قطعات 
تزئینات  تدفین،  خمرۀ  جنگي،  ادوات  و  ابزار  فلزي، 

دیواري، گل میخ و آجرهاي کتیبه دار بود. 
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گزارش کامل این کاوش ها در جلد شمارۀ سی و 
سوم  و ترجمة آجر نوشته های به دست آمده از این 
کاوش ها در جلد شمارۀ سی و دوم مجموعه “یادنامه 

ماموریت باستان شناسی در ایران” به چاپ رسید.

از سرپرستی کاوش های  از مدتی، دومکنم  پس 
رومن  و  شد  گذاشته  کنار  شوش  در  فرانسویان 
در  کاوش ها  متعاقباً  گرفت.  را  وی  جای  گیرشمن 
کاوش  موازات  به  و  به سرپرستی وی  نیز  چغازنبیل 
در شوش از سر گرفته شد. آنچه امروز از چغازنبیل 
و ساختارهای دیگری این شهر ایالمی دیده می شود، 
کاوش،  میالدي(   1951-1962( فصل  نه  مرهون 
در  است.  گیرشمن  رومن  هیئت  بازسازی  و  مرمت 
نتیجة این نه فصل، زیگورات شهر دوراونتاش با تمام 
اجزای سازندۀ آن مانند اتاق ها، پلکان ها، سیستم های 
بازسازی شد. همچنین نحوۀ  دفع آب کاماًل خوانا و 
هستة  شکل گیری  و  مرحله  دو  در  زیگورات  ساخت 
خشتی آن با اقدامی جسورانه و غیر متعارف از سوی 

هیئت گیرشمن آشکار گردید. 

ساختار  بارزترین  عنوان  به  چغازنبیل  زیگورات 
شهر، در دو مرحله ساخت شده است. در مرحلة اول 
سکویی آجری مربع به طول حدوداً 105 متر ساخته 
اتاق ها  با  مرکزی  حیات  یک  این سکو  روی  بر  شد. 
بنا شده است. در مرحلة دوم  و رواق هایی پیرامونی 
رواق ها مسدود شده  و  اتاق ها  این  زیگورات،  ساخت 
انبوه خشت  با چیدن  و چهارم  و طبقات دوم، سوم 
و قطعات خشتی ساخته شد، به گونه ای که پی هر 
سه این طبقات روی کف حیاط مرکزی قرار داشته 
است. با توجه به آجرنوشته های سطحی، طبقة پنجم 
شامل معبد کوچکی بوده که به نپیریشا، خدای مورد 
شده  تقدیم  مرتفع  مناطق  ساکن  ایالمیان  پرستش 
آجر  و  آجر  از  پوسته ای  با  خشتی  هستة  این  بود. 
و  دو  بود. در حال حاضر صرفاً  نوشته پوشانده شده 
نیم طبقه از این زیگورات باقی مانده است. زیگورات 

قطعات  با  آن  و صحن  احاطه کرده  درونی  را حصار 
از  حاکی  جدید  مطالعات  است.  شده  فرش  آجر 
بازسازی این کفپوش آجری دارد. در هر چهار صحن 
و  انواع سکوها  مانند  زیگورات، ساختارهای کوچکی 
سکوهای مدور آجری )پایة آجری مجسمه یا کتیبه( 
وجود دارند که می توان آن ها را به برگزاری مراسم و 

پیشکش نذورات نسبت داد.

معابد،  از  مجموعه اي  غربي  شمال  صحن  در 
شده اند  ساخته  وابسته  کارگاه هاي  و  نیایشگاه ها 
گال(،  )یا  ناپیریشا  ایالمي  الهه هاي  به  را  آن ها  که 
کریریشا و ایشني کرب تقدیم کرده اند. این معابد جزو 
که  هستند  چغازنبیل  در  شده  برپا  معابد  مهمترین 
احتماالً وظیفه خدمت رسانی به امور اداری و مذهبی 

زیگورات را داشته اند.

میانی  حصار  تا  درونی  حصار  از  خارج  در 
متفاوت  معماری  با  معابد  از  مجموعه ای  چغازنبیل، 
گیرشمن  است.  شده  ساخته  ایالمی  خدایان  برای 
تمنوس  معابد،  این  به واسطة وجود  را  این محدوده 

یا محلة مقدس نام نهاد. 

بیرونی  حصار  با  شهر،  هکتاری  صد  محدودۀ 
عوارض  از  شمالی،  بخش های  در  که  شده  احاطه 
شهر  کردن  محصور  برای  نیز  ناهمواری ها  و  طبیعی 
استفاده کرده اند. در بخش شرقی شهر، محلة موسوم 
به دلیل وجود  آن  نام  دارد که  قرار  به محلة شاهی 
سه کاخ نسبتاً مجلل در این بخش است. یکی از این 
کاخ ها که به نام کاخ آرامگاه شناخته می شود، بعد از 
مطالعه شده  و  شناخته  ساختار  مهمترین  زیگورات، 
در محوطة چغازنبیل است. این کاخ از دو بخش کاخ 
بر روی سطح و مقابر زیرزمینی تشکیل شده، بخش 
به  دسترسی  راه  است.  مقبره  پنج  شامل  زیرزمینی 
مقابر زیرزمینی از طریق پلکان هایی در اتاق های کاخ 
و  هاللی  طاق های  به  توجه  با  مقابر  این  است.  بوده 
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تاالرها، پالن های معماری و تزئینات دیواری، اهمیت 
زیادی داشتند. اجساد به دست آمده در این مقابر به 
غیر از یک مورد سوخته شده بودند و در کنار آن ها 
و  کاخ  معماری  بود.  آمده  دست  به  متفاوتی  اشیای 

تزئینات آن نیز از اهمیت این بنا سخن می گوید.

همه آنچه از شهر دوراونتاش یا همان چغازنبیل 
در کاوش های هیئت رومن گیرشمن به دست آمده، 
در دو جلد شماره های سی و نهم و چهلم “مجموعه 
یادنامۀ هیئت باستان شناسی در ایران” به قلم رومن 
گیرشمن و همسرش تانیا گیرشمن با پیوست هایی در 
مورد سیستم دفع آب و استخوان شناسی تنها اسکلت 
باقی مانده در کاخ آرامگاه منتشر شد. طبقه بندی و 
ترجمة آجرنوشته ها و کتیبه های این کاوش ها نیز به 
همت استو و دسته بندی مهرهای به دست آمده نیز 
توسط ادیت پرادا در دو جلد چهل و یکم و چهل و 

دوم همین مجموعه به چاپ رسید.

فعالیت های  طوالنی،  وقفة  یک  از  پس 
سرپرستی  به   1377 سال  در  مجدد  باستان شناسی 
مهدی رهبر به صورت گمانه زنی مختصر و ساماندهی 
دوم  مرحلة  گردید.  آغاز  ساختارها  وضعیت  به 
مطالعات باستان شناسی در چغازنبیل با پژوهش های 
دانشگاه ماینز چهرۀ جدیدتری گرفت. در فصل اول 
این مطالعات، بررسي سطح االرضي در منطقه انجام و 
نقاط مختلف شهر شناسایي  در آن ساختارهایي در 
شد. عالوه بر این تمام محدودۀ شهر شبکه بندي و به 
تاریخنگاري، سفال  بناها و  منظور شناسایي کاربري 
سه  طي  شد.  جمع آوری  شبکه  هر  در  اشیا  سایر  و 
فصل فعالیت میداني در سال 1381، پاییز 1382 و 
زمستان 1384 در مجموع 33 هکتار از مساحت شهر 
از اغلب بخش های  ژئوفیزیک شد که در نتیجة آن، 
بخش های  عمیق،  خندق های  جز  به  تمنوس 
جنوب،  از  بخش هایی  شرقی،  نیمة  از  گسترده ای 

سوم  حصار  محدودۀ  غرب  و  شمال  از  کمی  وسعت 
نقشة ژئومغناطیسی تهیه شد.

در زمستان 1378 به منظور شناسایي قسمت هاي 
مختلف سیستم دفع آب هاي باران، مطالعة ناودان هاي 
زیر  در  واقع  ناودا ن های  و  چاه ها  صحن،  زیگورات، 
حصارها کاوش هایی صورت گرفت، یکی از نتایج این 
برای سازۀ موسوم  کاربری جدیدی  کاوش ها معرفی 
به مخزن آب، شناسایی مسیرهای دفع آب از طبقات 

زیگورات و سطح شهر بود.

منظور  به   1380 بهار  و   1378 سال  پاییز  در 
شناخت ساختار و کاربري دروازه هاي حصار میاني و 
مسیرهاي ارتباطي شهر به ویژه در دروازه هاي جنوب 
گرفت.  صورت  بررسي هایي  شرقي  شمال  و  شرقي 
کاوش و الیه نگاري برج ها و دروازۀ جنوب شرقي نیز 

در این برنامه قرار داشت.

کاوش اصلي در مطالعات باستان شناسي دهه هاي 
در  است.  بوده   )Area( کارگاه  به سه  متمرکز  اخیر 
نمایان شد  کارگاه ها خانه هاي مسکوني  این  از  یکی 
که یافته هاي سفالی آن نشان از سکونت در سده هاي 

پس از سلطنت اونتاش ناپیرشا داشت.

در سال هاي 1380 و 1381 دو کارگاه دیگر در 
محدودۀ جنوبي تمنوس کاوش شدند. هریک از این 
کارگاه ها، ساختارهاي مشابه و همگوني با ساختارهاي 
مسکوني در کاوش هاي گیرشمن داشت. رویکردهاي 
جدید در کاوش ها موجب شد تا کاوشگران به چندین 
مرحله ساخت و ساز پس از سلطنت اونتاش ناپیریشا 

در این شهر پي ببرند.

مهرنوش زاده دباغ
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نگاهی به هفت تپه در پنجاه سال گذشته

از مهم ترین محوطه هایی که در شناخت فرهنگ 
دورۀ ایالم؛ به خصوص در محدودۀ زمانی ایالم میانه 
ایران داشته  باستان شناسی  ادبیات  نقش بسزایی در 
محوطة هفت تپه است. این محوطه در 15 کیلومتری 
جنوب شهر شوش قرار دارد که از حدود 14 تپة بزرگ 
و کوچک بر روی بخش انتهایی طاقدیس سردارآباد 
تشکیل شده است. وجه تسمیة آن بیشتر به منظور 
نشان دادن کثرت برجستگی های تپه مانند آن است. 
شروع فعالیت های علمی باستان شناسی در هفت تپه 
را باید همزمان با توسعة فعالیت های عمرانی گسترده 
در منطقه و تشکیل شرکت کشت و صنعت هفت تپه 
دانست، هر چند که پیش از آن در اواخر قرن نوزدهم 
کاوش های  سرپرستی  که  فرانسوی  دمورگان  ژاک 
این  از  داشت،  عهده   بر  را  شوش  در  باستان شناسی 
محل دیدن کرده و از آن به عنوان تپه شغال نام برده 
است. در بررسی هایی که در 1960م. رابرت مک   آدمز 
از دانشگاه شیکاگو سرپرست آن بود این محوطه با کد 
KS 98 بر روی نقشة محوطه های باستانی تهیه شده 

از سوی وی مشخص گردید.

در سال 1344 خورشیدی حین عملیات تسطیح 
اراضی و تعریض جادۀ دسترسی که شرکت کشت و 

شمال-جنوب  ترانزیت  مسیر  به  را  هفت تپه  صنعت 
طاق  از یک  بخشی  به  بولدوزر  تیغة  متصل می کند، 
اقدام  با  زمان  همان  در  کرد.  برخورد  آجری  آرامگاه 
از  بخش  این  در  کار  ادامة  وقت،  مسئولین  موقع  به 
گیرشمن  رومن   امر  ابتدای  در  شد.  متوقف  اراضی 
که همزمان در شوش و چغازنبیل مشغول کاوش و 
عملیات خاکبرداری گسترده بود، برای کاوش در این 
محل ابراز تمایل نمود. با پیگیری های دکتر عزت اهلل 
نگهبان و تاکید وی بر لزوم انجام کاوش توسط تیم 
ایرانی ، تالش های گیرشمن بی نتیجه ماند و ادارۀ کل 
باستان شناسی ایران دکتر نگهبان را به منطقه اعزام و 
به عنوان سرپرست کاوش و مطالعات تعیین نمود. از 
سال 1344خورشیدی تا پیروزی انقالب اسالمی در 
سال 1357 کاوش های هفت تپه به سرپرستی دکتر 
 نگهبان با همکاری دانشگاه تهران در 14 فصل ادامه 
داشت.  این کاوش ها هر سال به مدت سه ماه در فصل 
زمستان و اوائل بهار انجام مي گرفت و نمونة خوب و 
مفیدي از همکاري مشترک ادارۀ کل باستان شناسي 
و دانشگاه  تهران بوده که عالوه بر شناسایي و کشف 
مدارک و شواهد باستان شناسي مربوط به دورۀ ایالم ، 
باستان شناسان  و  دانشجویان  تربیت  موثري در  سهم 

ایراني داشته است. 



سالنامۀپایگاهمیراثجهانیچغازنبیلوموزۀهفتتپه

6

نگهبان  دکتر   سرپرستي  به  کاوش ها  طول  در 
کاوش  متر   10 در   10 ابعاد  به  ترانشه   150 حدود 
گردید.  در ابتدا، کاوش ها بیشتر بر بخش شمال غربی 
محوطه، درست در جایی که آرامگاه آجری هفت تپه 
همان  در  بود.  متمرکز  نمایان شد،  تصادفی  طور  به 
این  که  داد  نشان  کاوش ها  نتیجة  نخست  فصول 
متنوع   با بخش های  ایالمی  بزرگ  محوطه یک شهر 
دو  شامل  بزرگ  مجموعة  یک  شناسایی  به  و  بوده 
مرتبط  ساختمانی  مجموعة  یک  و  زیرزمینی  مقبرۀ 
با آن، در بخش جنوبی منجر شد. در آرامگاه شمارۀ 
اسکلت   22 یا   21 مجموع  در  بود  بزرگ تر  که  یک 
انسانی بدست آمد.  به عقیدۀ دکتر نگهبان این آرامگاه 
متعلق به تپتی آهار پادشاه ایالمی است. در آرامگاه 
شمارۀ دو که در ابعادی کوچک تر ساخته شده و در 
غرب آرامگاه شمارۀ یک قرار دارد، تعداد 23 اسکلت 

بصورت منظم در کنار هم دفن شده بودند. 

آرامگاه ها  ساختمان  وضعیت  شدن  مشخص  با 
بعدی  فصل های  در  کاو ش ها  شهر،  غربی  شمال  در 
هیئت باستان شناسی به سمت جنوب شرقی محوطه 
سکوی  دو  شناسایی  به  منجر  و  کرد  پیدا  گسترش 
خشتی گردید.  در سکوی شمارۀ یک که به ساختمان 
شمارۀ یک نیز معروف است اتاق هایی با تعداد زیادی 
آن  پیرامون  در  مختلفی  سالن های  و  گلی  الواح 
تزئینات  ساختمان  این  سالن های  در  شد،  شناسایی 
و نقاشی هایی با رنگ آمیزی متنوع و  در بخش شرقی 
بدست  با کوره  و یک حیاط  کارگاه، یک سالن  یک 
این  در  باستان شناسی  یافته های  مهم ترین  از  آمد. 
بخش می توان به کشف سر مجسمة سفالی و ماسک 
فلزی،  اشیای  زیادی  تعداد  سفالی،  صورتک های  یا 
اثر  و  حیوانی  و  انسانی  پیکرک های  سفالی،  ظروف 
این  اطراف  در  کاوش ها  کرد.  اشاره  فراوان  مهرهای 
سکوی خشتی منجر به شناخت دقیق تری از محوطة 
و  آهار  تپتی  پادشاهی  دورۀ  در  هفت تپه  باستانی 

اول  ایالمی مرحلة  از شاهان  اینشوشیناک شر ایالنی 
دورۀ ایالم میانه شد. 

با پیروزی انقالب اسالمی در بهمن سال 1357 
و وقایع بعد از آن به خصوص شروع جنگ تحمیلی 
و قرارگیری این محوطه در منطقة جنگی کاوش های 
باستان شناسی با وقفه ای طوالنی روبرو شد. تا پیش 
هفت تپه  و  چغازنبیل  جهانی  میراث   پایگاه   ایجاد  از 
محوطة  در  ذکر  قابل  فعالیت  تنها   ، 1378 سال  در 
توسط  آرامگاه ها  بنای  اضطراری  مرمت  هفت تپه 
با  اما  بود.  هفتاد  دهة  اوایل  در  کابلی  میرعابدین 
جامع  برنامه ای  تدوین  لزوم  پایگاه؛  فعالیت  آغاز 
ادامة  و  محوطه  ساماندهی  و  مرمت  خصوص  در 
کاوش های باستان شناسی ضروری می نمود. از همین 
در  هفت تپه  باستان شناسی  مطالعات  برنامة  روی 
شهر  در سطح  گسترده  کاوش  و  بررسی  چهارچوب 
توسط دکتر بهزاد  مفیدی نصرآبادی از دانشگاه ماینز 
شد.  اجرا  و  تهیه  خورشیدی   1381 سال  در  آلمان 
این فعالیت ها در ادامة کاوش های پیش از انقالب و 
با کمک فن آوری های نوین متداول در باستان شناسی 
روز به صورت برنامه ای چندوجهی در نظر گرفته شد. 

پیش از آغاز کاوش بخش های زیادی از محوطه با 
کمک روش هایی همچون اندازه گیری های ژئوفیزیک 
گستردگی  معماری،  آثار  وسعت  و  گردید  بررسی 
شناسایی  و  مطالعه  یکدیگر  با  آن ها  ارتباط  و 
روش  دو  به  هفت تپه  ژئوفیزیک  بررسی های  شد. 
ژئومغناطیسی و ژئوالکتریکی بین سا ل های 1381 تا 
1385خورشیدی  انجام شد که در مجموع مساحتی 
حدود 26 هکتار مورد پیمایش دقیق قرار گرفت. با 
گذشته  کاوش های  و  جدید  مطالعات  نتایج  تلفیق 
هفت تپه  در  موجود  ساختارهای  از  کامل تری  نقشة 
بدست آمد و در تفسیر بهتر آثار معماری به خصوص 

دو سکوی بزرگ خشتی کمک شایانی نمود. 
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صورت  کاو ش های  و  مطالعات  این  به  توجه  با 
ساختمان  گرفتن  نظر  در  بدون  گذشته  در  گرفته 
عظیم  ساختاری  مجموعة  پنج  کلی  بطور  آرامگاه 
دارای  کدام  هر  که  شد  داده  تشخیص  هفت تپه  در 
کاربری های  با  اتاق هایی  و  بزرگ  بسیار  حیاط های 
محوطة  این  در  حصاری  تا کنون  بوده اند.  مختلف 
باستانی تشخیص داده نشده است.  با توجه به نتایج 
شناسایی  ساختارهای  جدید،  و  گذشته  کاو ش های 
شده در هفت تپه را می توان بصورت کلی به 3 گروه 
تقسیم کرد.  گروه اول شامل دو آرامگاه زیر زمینی و 
ساختما ن های مرتبط با آن است که در گوشة شمال 
غربی شهر قرار دارد. گروه دوم شامل مجموعه ای از 
حیا ط ها که در پیرامون تراس های خشتی قرار دارند. 
معابد  قرارگیری  محل  تراس ها  این  زیاد  احتمال  به 
بوده، اتاق ها و سالن های کاوش شده در اطراف آن ها، 
انبارها، کارگا ه ها  با معابد همچون  بخش های مرتبط 
مالی  و  اداری  امور  و آشپزخانه هستند که در آن ها 
سوم  گروه  است.  می گرفته  انجام  معابد  به  مربوط 
جنوب  بخش  در  شده  شناسایی  ساختارهای  شامل 
شرقی محوطه هستند. با توجه به تقسیم بندی فضایی 
می توان این ساختارها را به عنوان یک کاخ همچون 
حیاط  یک  دارای  که  چغازنبیل  در  موجود  کاخ های 
مربع شکل مرکزی و اتا ق های پیرامونی است، در نظر 
در  دیگری  بزرگ  ساختارهای  این  بر  عالوه  گرفت. 
در  اخیر  مطالعات  در  دارد.  قرار  شهر  جنوبی  بخش 
این بخش بقایای یک ساختمان اداری کاوش گردید 
که با توجه به الواح بدست آمده  و به عقیدۀ سرپرست 
کاوش می توان آن را به عنوان یک مرکز اداری برای 
اشیای خاص در  نگهداری  و  بایگانی  برداری،  لیست 

نظر  گرفت. 

کاوش های  نتایج  گفت  باید  مجموع  در 
باستان شناسی گذشته و اخیر نه تنها اطالعات بسیار 
ارزنده ای از اواسط هزارۀ دوم پیش از میالد )مرحلة 
سلطنت  زمانی  بازۀ  یعنی  میانه(  ایالم  دورۀ  اول 
می کنند،  ارائه  شر ایالنی  اینشوشیناک  و  آهار  تپتی 
از  ارزشمندی  بسیار  نتایج  جدید  کاوش های  بلکه 
گذار  بخصوص  پ.م.  دوم   هزارۀ  گاهنگاری  منظر 
است.   داشته  همراه  میانه  ایالم  به  سوکلمخ  دورۀ  از 
استقرار  که  می دهند  نشان  خوبی  به  مطالعات  این 
گرفته  شکل  سوکلمخ  دورۀ  اواخر  در  هفت تپه  در 
شهر  یک  به  میانه  ایالم  دورۀ  نخست  مرحلة  در  و 
مهم در دشت شوشان تبدیل شده است. کاوش ها و 
مطالعات باستا ن شناسي در هفت تپه به روشن شدن 
دوران تاریکي از تاریخ ایالم کمک نموده است، این 
معابد  همراه  به  آرامگاه هایي  شناسایي  به  فعالیت ها 
شد.  منجر  سلطنتي  خانواده هاي  با  مرتبط  شاید  و 
ساختارهای به دست آمده از هفت تپه به خوبي ثابت 
مي کند که تمدن ایالم از نظر معماري بسیار پیشرفته 
بوده تا جائی که ساخت طاق هاللي را می توان از فنون 
متداول معماري آن دوره به شمار آورد. این طا ق ها 
حدود دویست سال قبل از طا ق هاي چغازنبیل و در 
حدود هزار  پانصد سال قبل از طا ق هاي هاللي رومي 
زیادي  تعداد  درکاوش هاي هفت تپه  ساخته شده اند.  
بدست  نوشته  و سه سنگ  الواح گلي  مهر،  اثر  مهر، 
آمده که نشان مي دهد این شهر در زمان رونق داراي 

جایگاه مهم سیاسي و مذهبی بوده است.





باستان شناسی



کاوش ورودی یکی از مقابر ساختمان کاخ آرامگاه چغازنبیل، سال 1959-1958 میالدی.



تاریخچۀ کاوش ها

کیلومتری   15 حدود  هفت تپه  باستانی  محوطة 
جغرافیایی  مختصات  در  شوش1  شهر  شرقی  جنوب 
شمال ‘04.636°32 و شرق ‘23.679°48 واقع شده 
و همان طور که از نام آن پیداست از تپه های متعددی 
و عظمت  است. در گذشته گستردگی  تشکیل شده 
این محوطه باعث جلب توجه اولین حفاران اروپایی 
شده، ولی برخالف محوطه های دیگر منطقه، کاوشی 
در آن صورت نگرفته بود. در دهة چهل خورشیدی 
سوی  از  محوطه  از  بزرگی  بخش  تخریب  دلیل  به 

1. از آنجایي که مبنای اندازه گیری بین شوش و هفت تپه 
متفاوت مي تواند باشد، این فاصله به صورت های مختلف در 
کتب بین 15 تا 20 کیلومتر ذکر شده است. چنانچه مبنا 
قرار دهیم،  بین آکروپل شوش و موزه هفت تپه  فاصله  را 
فاصله  و  کیلومتر،   18/6 جاده  روی  بر  شده  مسافت طی 
این دو محل به خط مستقیم 14/6 است. مسافت بین مرز 
شهر فعلی شوش و مرز حدودی محوطه باستانی هفت تپه 

بر روی جاده حدود 14 کیلومتر است. 

تصمیم  وقت  باستان شناسی  ادارۀ  نیشکر،  شرکت 
اولین  و  گرفت  باستانی  مهم  مرکز  این  بررسی  به 
نگهبان  عزت اهلل  دکتر  سرپرستی  به  کاوش  عملیات 
تا  و  آغاز  محل  این  در  خورشیدی   1344 سال  در 
یافت )نگهبان 1372:  ادامه  سال 1357 خورشیدی 
37(. این کاوش ها مسائل بسیار مهمی را در رابطه با 
میانه  ایالمی  دوران  تاریخ  همچنین  و  هفت تپه  آثار 
آشکار کردند.2 در اینجا الزم است از شادروان دکتر 
عزت اهلل نگهبان و تمامی همکارانی که در طول این 
کاوش ها قدم مهمی در شناخت تاریخ و فرهنگ ایالم 
حقیقت  در  ما  بررسی های  کنم.  قدردانی  برداشتند، 

ادامه مطالعات آن ها محسوب می  شود.

 Robert( آدامز  َمک  سطح االرضی  بررسی های 
این  که  داد  نشان  ناحیه  این  در   )McC Adams
محدودی  دورۀ  در  فقط  باستانی  گستردۀ  محوطة 
کاوش  هیأت  دلیل  همین  به  است.  بوده  مسکونی 
اشیای  و  سفال  بهتر  شناخت  برای  نگهبان  دکتر 

و   1372 نگهبان  به:  شود  رجوع  کاوش ها  نتایج  برای   .2
.Negahban 1991; 1994

نگرشی بر نتایج کاوش های باستان شناسی
 و تاریخ شهر باستانی ایالمی در هفت تپه

بهزاد مفیدی نصرآبادی*

دانشگاه ماینز، آلمان

*. بهزاد مفیدی نصرآبادی
دانشگاه  باستان،  مطالعات  موسسة  باستان شناسی،  استاد 

یوهانس گوتنبرگ ماینز، آلمان.
mofidi@uni-mainz.de
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آن ها  مقایسة  امکان  و  دوران های مختلف  به  مربوط 
با یافته های هفت تپه، در جست وجوی تپة دیگری نیز 
بود که در آن تداوم دوران های متفاوت قابل بررسی 
مورد  در  آدامز  َمک  که  اطالعاتی  به  توجه  با  باشد. 
تداوم دوران های مختلف در تپه ابوفندوا داده بود، این 
محل که در مجاورت هفت تپه واقع است، برای کاوش 
انتخاب شد و ترانشه ای در آن همزمان با آغاز کاوش 
در هفت تپه ایجاد شد. البته بررسی تپة ابوفندوا پس 
از یک فصل متوقف شد و در سال های 1355 و 1356 
پس از 11 سال دوباره ادامه پیدا کرد )نگهبان 1372: 
41(. متأسفانه گزارش دقیقی از نتایج بررسی های تپه 
ابوفندوا در دست نیست و دکتر نگهبان فقط اشاره 
به وجود 52 کورۀ پخت سفال در دامنه و اطراف تپه 
می کند که مربوط به اواخر هزارۀ چهارم قبل از میالد 
آن ها کاوش شده اند. همچنین  از  دو عدد  و  بوده اند 
به  که  شده  اشاره  تپه  روی  قبرستان  دو  وجود  به 
دوران های متفاوتی تعلق دارند. قبرستان متأخرتر در 
دوران ایالمی جدید تاریخ گذاری شده است )نگهبان 
1372: 52(. در هفت تپه بخشی از یک تاق آجری در 
بولدوزر های  راه سازی توسط  و  هنگام تسطیح زمین 
شرکت نیشکر هفت تپه نمایان شده بود. این محل را 
دکتر نگهبان به عنوان نقطه شروع کار انتخاب کرد 
و با ایجاد شبکه ای که دارای ترانشه های 10 در 10 
متر بود عملیات کاوش از این محل به سمت جنوب 
ادامه پیدا کرد. خاک های ناشی از کاوش در قسمت 
شمال غربی محوطه، در مجاورت تپه ای که ساختمان 
)شکل  شدند  انباشته  شده،  واقع  آن  روی  آرامگاه ها 
بعدی،  فصل های  طول  در  میدانی  کار  ادامة  با   .)1
کاوش  متر   10  ×  10 ابعاد  به  متعددی  ترانشه های 
را 150  تعداد آن ها  بار  نگهبان یک  شدند که دکتر 
ترانشه )نگهبان 1372: 42( و بار دیگر 134 ترانشه 
ذکر کرده است )نگهبان 1372: 69(.3 البته الزم به 
3. گویا در اینجا اشتباهی رخ داده، چون از 134 ترانشه 
حدود  مجموعاً  که  مي شود  متر صحبت  ابعاد 10×10  به 

ترانشه های کاوش شده، روی  تذکر است که تمامی 
از   )Wolfram Kleiss( ِکلَیز  ولفرام  که  نقشه ای 
کرده  ترسیم  را  آن ها  آلمان  باستان شناسی  موسسة 
از  یکی  در  نقشه  این  احتماالً  نشده اند.  ثبت  بود،4 
فصل های میانی کاوش تهیه شده و ترانشه هایی که 
بعداً ایجاد شده اند، روی آن منتقل نشده اند. مخصوصاً 
روی تپه ای که تراس شماره 2 واقع شده، ترانشه هایی 
وجود دارند که روی نقشه مشخص نیستند. متاسفانه 
کد های ارتفاعی روی نقشه مشخص نشدند و جهت 
شمال نیز به اشتباه تقریباً 45 درجه به سمت غرب 
ثبت شده است. برای تخلیه خاک های کاوش که در 
تراس جنوبی انجام شد، یک ریل راه آهن به صورت 
را در  تا خاک ها  به سمت شمال کشیده شد  مورب 
این  کنند.  تخلیه  آرامگاه ها  ساختمان  غربی  بخش 
و  گرفته  عاریه  به  در شوش  فرانسوی  هیأت  از  ریل 
راه آهن  ریل  استحکام  برای  شد.  آورده  هفت تپه  به 
و شیب بندی سطح زیر آن، یک زیرسازی با خاک و 
آجر های شکسته ساخته شد که امروزه مانند دیواری 
به صورت مورب از سمت جنوب به شمال ادامه دارد 
و موجب سوءتفاهم شده، زیرا اغلب به عنوان دیواری 
باستانی تصور می شود )شکل 1(. برای این زیرسازی 
آورده  از شوش  ریل  همراه  نیز  آجرشکسته  مقداری 
از  عموماً  ساختارها  هفت تپه،  محوطة  در  چون  شد، 
نمی شد.  یافت  محوطه  سطح  در  آجر  و  بود  خشت 
در میان این آجر های شکسته قطعه ای آجر لعاب دار 
دوران هخامنشی هم قرار داشت که ما آن را در این 

زیرسازی یافتیم )مفیدی نصرآبادی 1389: 32(.

15000 متر مربع بوده اند. مسلماً با حسابي ساده مي توان 
تعیین کرد که مجموع مساحت 134 ترانشه به ابعاد ذکر 

شده 13400 متر مربع می شود.

4. طبق گزارش دکتر نگهبان ولفرام کلیز نقشه برداری کاوشها 
Negahban 1991, XXIX :را انجام داده است. رجوع شود به
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حدی  به  هفت تپه  باستانی  محوطة  گستردگی 
فقط  مختلف،  فصول  در  کاوش  وجود  با  که  است 
به  بودند.  شده  شناخته  آثار  از  محدودی  بخش 
همین دلیل و به علت قطع عملیات کاوش در سال 
1357 خورشیدی ارتباط بناها با یکدیگر و چگونگی 
نشدند. پس  درستی مشخص  به  آن ها  کلی  ساختار 
به  هفت تپه  باستان شناسی  بررسی های  واگذاری  از 
گسترده  سطحی  در  کلی  طور  به  محوطه  نگارنده، 
اندازه گیری  طریق  از  خورشیدی   1381 سال  در 
در  مهمی  بسیار  نتایج  که  شد  بررسی  ژئوفیزیک 
راستای شناخت نقشة کامل ساختار های باستانی به 
موقعیت  به شناسایی  توجه  با  متعاقباً  داشت.  همراه 
ساختمان ها، بخش هایی برای بررسی دقیق تر انتخاب 
شدند. به این ترتیب تا به امروز در مجموع 11 فصل 
در  مرمت  و  ژئوفیزیکی  اندازه گیری های  کاوش، 

کاربرد  تشخیص  برای  است.5  گرفته  محوطه صورت 
ساختار های مختلف شهر و تعیین سن آن ها، کاوش ها 
تحت  که  اجرا  در 5 محل  و  مختلفی  بخش های  در 
شدند  نام گذاری  پنجم  تا  اول  محوطه های  عنوان 
ابعاد  به  ترانشه ها همچون گذشته عمدتاً  )شکل 2(. 
از  محل  شرایط  به  بنا  ولی  بودند،  متر   10 در   10
ترانشه های کوچک تر و ایجاد گمانه نیز استفاده شد. 
مسلماً ترانشه ها در جهت شمال ایجاد شدند و از این 
رو حدود 45 درجه با ترانشه های  کاوش های گذشته 

اختالف جهت دارند.

5. برای گزارش های کاوش رجوع شود به: مفیدی نصرآبادی 
 Mofidi-Nasrabadi و  1389؛ 1391؛ 1394؛ 1397 
 2003-04; 2010; 2911a; 2011b; 2012a; 2012b;

2012c; 2013a; 2014; 2015; 2016; 2017

شکل 1. عکس هوایی از محوطۀ کاوش شده در هفت تپه و محل زیرسازی ریل )ع. نگهبان، 1372، عکس شماره 1(. 
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شکل 2. نقشۀ توپوگرافی هفت تپه و محل محوطه های کاوش )اقتباس از مفیدی نصرآبادی 1394، تابلو 1(.
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ساختار های معماری

تمرکز  نگهبان،  دکتر  کاوش های  ابتدای  در 
در  که  بود  آرامگاهی  ساختمان  آزادسازی  روی  کار 
خشتی  دیوار های  دارای  و  واقع  بخش  شمالی ترین 
این  از  بود )شکل 3(. عملیات کاوش  بسیار قطوری 
محل به سمت جنوب غربی ادامه پیدا کرد که منجر 
به شناسایی دو تراس بزرگ خشتی و چند سالن در 
نگهبان  دکتر  را  قسمت  دو  این  شد.  آن ها  مجاورت 
پایین  در  البته  کرد.  نام گذاری   2 و   1 تراس های 
در  بخش  این  اتاق های  که  شد  خواهد  داده  توضیح 
و  بوده اند  متفاوتی  به ساختمان های  مربوط  حقیقت 
در این قسمت از شهر حداقل 5 مجموعة عظیم قرار 

داشته است )شکل 6(. 

طرف  در  ورودی  دِر  آرامگاه ها،  ساختمان  در 
اتاق  یک  از  عبور  از  پس  که  بود  واقع  غربی  جنوب 
بزرگی  مستطیل شکل  حیاط  به  کوچک  ورودی 
یک  ورودی،  اتاق  این  مجاورت  در  می شد.  منتهی 
اتاق کوچک دیگر ساخته شده بود که به علت ابعاد 
کوچکش و محل قرارگیری اش، یا محل پلکان برای 
استفاده  انبار  عنوان  به  یا  و  بوده  سقف  به  رسیدن 
سالن  یک  حیاط،  مقابل  طرف  در  است.  می شده 
داشت  قرار  ساختمان  کل  پهنای  به  طویل  عرضی 
با  موازی  به صورت  اتاق طولی  دو  آن  پشت  در  که 
هم ساخته شده بودند. در قسمت عقبی هر کدام از 
این اتاق ها یک آرامگاه زیرزمینی کشف شد. ابعاد و 
خصوصیات ساختاری آرامگاه ها با هم متفاوت بودند. 
آرامگاه بزرگ تر دری در ضلع جنوب غربی داشت که 
از طریق گودالی مستطیل شکل به اتاق واقع در بخش 
جنوبی آن راه پیدا می کرد. این گودال در سطح کف 
فرش اتاق، با سنگ بزرگی مسدود شده بود، به طوری 
که برای داخل شدن به آرامگاه می توانستند سنگ را 
در  آرامگاه  دِر کوچک  به  گودال  از طریق  و  بردارند 

آرامگاه شوند. درون  وارد  برسند و سپس  زمین  زیر 
آرامگاه سکوی بزرگی ایجاد شده بود که دیوارچه های 
کوتاهی آن را به سه بخش تقسیم می کرد )شکل 4(. 
در بخش شمالی 7 اسکلت قرار داشته، بخش میانی 
بدون اسکلت  از دو بخش دیگر است،  که کوچک تر 
بوده است.  اسکلت  یا سه  دارای دو  و بخش جنوبی 
آرامگاه، مجاور  پای سکو در جنوبی ترین قسمت  در 
دِر ورودی حدود 10 اسکلت به صورتی بی نظم روی 
هم قرار داشتند. به این ترتیب مجموعاً حدود 21 یا 
وجودی  با  پیدا شده اند.  آرامگاه  این  در  اسکلت   22
که کف آرامگاه حدود 3 متر  پایین تر از کف اتاق های 
ساختمان قرار داشت، ولی سقف آن کاماًل زیر زمین 
قرار نمی گرفت و حدود یک متر و نیم باالتر از کف 
بود.  به عبارت دیگر فقط بخش  واقع  اتاق مجاورش 

پایینی این آرامگاه در زیر زمین ساخته شده بود. 

با  دیگری  آرامگاه  آرامگاه،  این  غربی  طرف  در 
ابعاد بسیار کوچک تر قرار داشت که در آن 23 اسکلت 
پیدا شدند )شکل 5(.  به صورت منظم در کنار هم 
اجساد حتی روی هم  از  برخی  دلیل کمبود جا،  به 
دری  هیچ گونه  آرامگاه  این  در  بودند.  شده  گذاشته 
کشف نشده است. با توجه به  این که تمامی اسکلت ها 
این  باید  قرار داشتند،  به صورت منظم در کنار هم 
اشخاص همزمان در آن دفن شده باشند. طبق گزارش 
نگهبان، مردگان قبل از ایجاد دیوار قسمت جنوبی به 
درون این مقبره کوچک حمل شده اند و این قسمت 
پس از تدفین با ایجاد یک دیوار نامنظم مسدود شده 
این  به  توجه  با  و 123(.   81 )نگهبان 1372:  است 
دری  دسته جمعی  آرامگاِه  این  که  آنجایی  از  مسأله 
باز بوده،  ابتدا  نداشته و دیوار قسمت جنوبی آن در 
آرامگاه  به درون  از طریق آن  به طوری که مردگان 
حمل شده اند و سپس این قسمت با دیواری مسدود 
شده است، انتظار می رود که یا ساختمان در هنگام 
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تدفین این اشخاص نیمه تمام بوده و بقیه ساختمان 
پس از دفن مردگان ساخته شده و یا بعدها با کندن 
زمین در زیر اتاِق مربوطه، این مقبره در آنجا ایجاد 
شده باشد. در گزارش کاوش از وجود محوطة آزاد و یا 
پاگردی در دورتادور این مقبرۀ دسته جمعی صحبت 
روی  امری  چنین   .)81  :1372 )نگهبان  می  شود 
نقشه قابل تشخیص نیست ولی روی عکس هایی که 
)نگهبان  می شود  مشاهده  شده اند،  چاپ  گزارش  در 
را  دوم  فرضیه  مسأله  این  و 47(.   46 1372: شکل 

تقویت می کند که این آرامگاه در هنگام ساخت این 
گوشة  در  بعداً  بلکه  بوده،  نشده  طراحی  مجموعه 
شمالی آن ایجاد شده است، چون در غیر این صورت 
هیچ  بدون  آرامگاه  آجری  دیوار های  می رفت  انتظار 
به دیوار های خشتی ساختمان در دورتادور  پاگردی 
اتکا داشته باشند. همان طور که گفته شد، این  آن 
از  و  بود  یافته  فرسایش  شدیداً  ساختمان  از  بخش 
دیوار های بنا در باالی مقبره چیزی باقی نمانده است. 
با توجه به این مسأله، این احتمال زیاد است که در 

شکل 3. نقشۀ کاوش های گذشته در هفت تپه )نگهبان، 1372، نقشۀ 12؛ جهت شمال 
در اینجا توسط نگارنده تصحیح شده است(.
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و  شمالی  بخش  کوچک،  مقبرۀ  این  ساخت  هنگام 
کاًل  ساختمان  یا  و  ویران  شدیداً  یا  بنا  غربی  شمال 
صورت  به  مقبره  این  درحقیقت  و  بوده  نیمه تمام 
باشد.  شده  ساخته  بنا  این  از  قسمت  این  در  ثانویه 
ابعاد کوچک مقبره و کیفیت بد چیدمان آجرها نیز 
حاکی از این است که این مقبره به صورت اضطراری 
و با عجله ایجاد شده و به علت کمبود جا، مردگان 
روی هم چیده شده اند. احتمال دارد برای ساخت آن 
از آجر های سکویی که در میان حیاط ساختمان قرار 
داشته، استفاده کرده باشند، زیرا در هنگام کاوش این 
سکو ویران بوده و کاوشگران آن را به صورت گودالی 

در میانه حیاط یافته اند )پایین، شکل 12(. 

خواهد  داده  توضیح  ادامه  در  که  طور  همان 
پایینی  خشت های  روی  ایالمی  گوری  وجود  شد، 
این است که  نیز موید  دیوار شمال غربی ساختمان 

ساختمان ناتمام مانده و این دیوار به حدی کوتاه بوده 
مردگان  شهر،  استقراری  دوران  اواخر  در  مردم  که 

خود را روی ویرانه های آن دفن کرده اند.

سال های  در  که  است  ذکر  به  الزم  اینجا  در 
آرامگاه  اشتباه تحت عنوان  به  بزرگ تر  آرامگاه  اخیر 
این  است.  شده  مشهور   )Tepti-ahar( تپتی اهر 
اشتباه درحقیقت به فرضیه نادرست خانم اریکا راینر 
که  تپتی اهر  آجرنوشتة  مورد  در   )Erica Reiner(
این  از  ماجرا  برمی گردد.  بود،  شده  یافت  شوش  در 
قرار است که تعدادی آجِر کتیبه دار در شوش کشف 
شده بودند که در نوشتة آن ها، شاه ایالمی تپتی اهر 
دربارۀ ساختن مجسمة خود و زن مورد عالقه اش و 
اینشوشیناک  خدای  برای  معبدی  ایجاد  همچنین 
هنگام  در  است.  داده  گزارش   )Inshushinak(
معبد  وارد  می بایست  نگهبان  عنوان  به  زن   4 شب 

شکل 4. آرامگاه شمارۀ یک )نگهبان، 1372، نقشۀ 6؛ جهت شمال توسط نگارنده تصحیح شده است(.



سالنامۀپایگاهمیراثجهانیچغازنبیلوموزۀهفتتپه

18

شمارۀ اول، سال 1392-1397

بدون هیچ  راینر  آنجا می خوابیدند. خانم  در  و  شده 
دلیل خاصی عنوان می کند این آجرنوشته ها در اصل 
متعلق به هفت تپه بوده و افراد بومی آن ها را به شوش 
واگذارده اند.  فرانسوی  هیأت  به  و  کرده اند  منتقل 
این  متن  که  می گیرد  این  بر  را  فرض  وی  سپس 
آجرنوشته مربوط به ساختمان آرامگاه ها در هفت تپه 
است و عنوان می کند که آرامگاه بزرگ تر در هفت تپه 
باید آرامگاه این شاه باشد. پیدا شدن بخشی از یک 
این  ایجاد  در  نیز  ساختمان  حیاط  در  سنگ نوشته 
فرضیه سهیم بود، زیرا در آن اسم تپتی اهر به عنوان 

شاه ذکر شده بود و در جای دیگری از متن، مقدار 
از  مذهبی  مختلف  مراسم  برای  مصرفی  آرد  و  آبجو 
جمله مراسم قربانی ساالنه مردگان به صورت فهرست 

 .)Reiner 1973: 95( آورده شده بود

فرضیات خانم راینر در مورد آجرنوشتة شوش که 
در آن ساخت مجسمه تپتی اهر و زن مورد عالقه اش 
توصیف شده بود، موجب شد، نگهبان نیز این آرامگاه 
عنوان  تصور کند. وی  ملکه  و  تپتی اهر  به  متعلق  را 
اسکلت های بخش جنوبی سکو  از  تا  دو  که  می کند 

شکل 5. وضعیت قرارگیری مردگان در آرامگاه کوچک تر )نگهبان 1372، عکس شماره 9(.
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احتماالً به تپتی اهر و ملکه او تعلق داشته اند و در این 
مورد می نویسد: 

مورد  همسر  و  آهار  تپتی  جسد  »احتماالً 
جنوبی  قسمت  در  که  هستند  دو جسدی  عالقه اش 
سپرده  خاک  به  یکدیگر  نزدیک  در  آرامگاه  سکوی 
و یک کوزۀ سفالی کوچک که ممکن است  شده اند 
هنگام  در  آن ها  در جوار  بوده،  آن  در  مقدسی  مایع 
پادشاه  کنار جسد  در  مذهبی  عقاید  اساس  بر  دفن 
و یا ملکه گذارده شده است. متن لوحه ای که دربارۀ 
حاکی  آمده  دست  به  آن  ساختمان  و  آرامگاه  این 
خدمتکار  دختر  عده ای  همه شب  که  است  آن  از 
آرامگاه  به  آرامگاه  و  خانه  از  محافظت  برای  محافظ 
آرامگاه  ورودی  دِر  آن ها  ورود  از  پس  و  می آمده اند 
آرامگاه قفل می شده و در هنگام صبح  و  یا معبد  و 
این خدمتکاران محافظ پس از باز نمودن در بیرون 

می رفته اند )نگهبان 1372: 122-121(.«  

در مورد بقیة اسکلت ها وی عقیده دارد که آن ها 
مربوط به سرداران، درباریان و خادمان پادشاه بوده اند 
نگهبان  گزارش  شده اند.  دفن  پادشاه  کنار  در  که 
فکر  و  شده  سوءتفاهم  دچار  وی  که  می دهد  نشان 
کرده در متنی که در حیاط ساختمان آرامگاه ها پیدا 
معبد  در  خادم  دختران  خوابیدن  از  صحبت  شده، 
مربوط  توصیفات  این  که  حالی  در  است.  آرامگاه  و 
پیش تر  که  است  شوش  در  یافت شده  آجرنوشتة  به 
توضیح داده شد. در حقیقت او این دو نوشته را با هم 
اشتباه گرفته است. به این ترتیب از یک سو به علت 
به  دیگر  سوی  از  و  راینر  اریکا  خانم  اشتباه  فرضیة 
دلیل سوءتفاهم دکتر نگهبان در مورد محتوای متن 
این دو آرامگاه  سنگ نوشتة هفت تپه، ساختمانی که 
را در بر می گرفته، در گزارش حفاری »معبد آرامگاِه 
تپتی اهر« ذکر شده است. از آنجایی که این فرضیه بر 
پایه اطالعات ناقص و نادرست شکل گرفته، الزم است 

توضیحاتی برای درک بهتر مسأله داده شود. 

و  ایالم  فرهنگ  در  آرامگاه  با  معبد  یک  ادغام 
بین النهرین ناشناخته است. چنین پدیده ای با عقاید 
مذهبی رایج در آن زمان نیز همخوانی ندارد. معابد 
در اصل محل سکونت خدایان یا  به عبارت دیگر خانه 
آن ها محسوب می شده اند و نه محل تدفین مردگان. 
کاوش های ما در هفت تپه و همچنین در چغازنبیل به 
وضوح نشان داده اند که ایالمیان از تدفین در محوطه 

معابد همواره پرهیز کرده اند. 

آجرنوشته ای که خانم راینر به آن استناد می کند، 
همان طور که در باال ذکر شد، متعلق به شوش است. 
چند سال پس از مقاله خانم راینر تمامی نسخه های 
دست  به  شوش  حفاری های  از  که  آجرنوشته  این 
توسط  می شوند،  نگهداری  لوور  موزه  در  و  آمده اند 
Malbran-( رسیدند  چاپ  به  مالبران-البات  خانم 
Labat 1995: no. 20(، به طوری که اکنون همان 
 Potts 1999:( طور که دانیل پاتس نیز عنوان کرده
در  آن ها  پیدایش  محل  مورد  در  هیچ شکی   ،)196
شوش وجود ندارد. بنابراین متن این آجرنوشته دربارۀ 
ساخت معبد اینشوشینک توسط تپتی اهر و قرار دادن 
حفاظت  و  آن  در  محبوبش  زن  و  خودش  مجسمة 
معبد توسط دخترکان خدمه در رابطه با شوش است 

و نه هفت تپه. 

حیاط  در  آن  از  قسمت  یک  که  سنگ نوشته ای 
هیچ  ساخت  دربارۀ  شده  پیدا  آرامگاه ها  ساختمان 
برای  دستورالعملی  اصل  در  بلکه  نیست،  معبدی 
مواد  مقدار  و  است  نظافتکاران  و  خدمه  کارگزاران، 
غذایی مورد نیاز برای قربانی های جشن های مختلف 
از این مراسم نیز  مذهبی را معین کرده است. یکی 
مراسم  است.6  مردگان  برای  ساالنه  قربانی  انجام 
 )Abu( ابو  ماه های  جشن های  به  مربوط  دیگر 
برای  جشن  همچنین  و   )Tashritu( تشریتو  و 

6. برای قربانی مردگان که در بین النهرین و ایالم هر ساله انجام 
Tsukimoto 1985 :می شد، رجوع شود به
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اینشوشینک   ،)Kirwashir( کیرواشیر  خدایان 
)Inshushinak( و پادی )Padi( هستند. همچنین 
قربانی در جلوی ارابة مجسمة خدای اینشوشینک و 
ارابة پادشاه، تپتی اهر، در هنگام اجرای آیین جشن ها 
ذکر شده است. در ضمن مقدار جیرۀ غذایی خدمه 
است.  شده  مشخص  نوشته  در  نیز  آن ها  وظایف  و 
تمامی  به  مربوط  سنگ نوشته  این  دیگر  عبارت   به 
روی  که  شهر  معابد  مجموعه  در  مراسم  و  جشن ها 
تراس های خشتی قرار داشتند، بوده است. برطبق این 
نگهبان  کارگزاران، حداقل 6  و  موبدان  از  غیر  متن، 
مسئول  نظافتکار،  زن   12 و  مراسم  اجرای  مسئول 
نظافت معابد بوده اند. مسلماً نمی توان تصور کرد که 
بوده  آرامگاه ها  ساختمان  به  مربوط  مراسمی  چنین 
تعداد خدمه  این  برای  کافی  فضای  اصال  زیرا  باشد، 
و امکان نگهداری ارابه ها در آن وجود نداشته است. 
تعلق  تپتی اهر  حیات  زمان  به  نوشته  دیگر  از سوی 
داشته و نه به دوران پس از مرگ او، زیرا وی به عنوان 
شاه ذکر شده است. این نوشته هیچ صحبتی از مقبرۀ 
که  است  این  همه  مهم تر  از  است.  نکرده  تپتی اهر 
قسمت دیگر این سنگ نوشته حدود 150 متر دورتر 
در حیاط مجاور تراس خشتی 1 پیدا شده است. این 
حیاط و ساختمان مربوط به آن حدود 1/5 تا 2 متر 
آرامگاه ها قرار گرفته و طبیعتاً  از ساختمان   پایین تر 
این  به  باشد.  داشته  تعلق  قدیمی تری  دورۀ  به  باید 
ترتیب محل اصلی سنگ نوشته باید در حیاط مجاور 
تراس، یعنی در محوطه معابد بوده باشد و بخشی از 
آن پس از شکسته شدن در سال های بعدی به صورت 
ثانویه به محل ساختمان آرامگاه ها حمل شده است. 

بین النهرین  در  شاهان  آرامگاه های  با  رابطه  در 
آرامگاه های  در  آن ها  که  است  ذکر  به  الزم  ایالم  و 
شخصی به تنهایی و معموالً درون یک تابوت سنگی 
خانوادۀ  اعضای  دیگر  دفن می شدند. حتی  برنزی  یا 
دیگران  با  خود  مقبرۀ  تقسیم  به  راغب  نیز  شاهی 

نبودند و در داشتن آرامگاه انفرادی اصرار داشته اند. 
کلخو  در  آشوری  ملکه های  آرامگاه های  نوشته های 
Mullissu-( مولیسو-موکنیَشت-نینوا  نام های  به 

خوبی  به   )Jaba( یابا  و   )mukannishat-Ninua
 Mofidi-Nasrabadi( هستند  مسأله  این  بیان گر 
146 :1999(. بر خالف مقابر شاهی، بقیة آرامگاه ها 
بخش های  به  کوچکی  دیوارچه های  توسط  معموالً 
تدفین  برای  بخشی  هر  و  می شدند  تقسیم  مختلف 
به  است.  می شده  گرفته  نظر  در  خاصی  اشخاِص 
محوطة  پرشدن  و  مردگان  تعداد  افزایش  با  مرور 
دیگری  اشخاِص  تدفین  برای  خالی  جای  آرامگاه، 
آزاد، همیشه  ایجاد فضای  برای  نداشته است.  وجود 
انباشته  آرامگاه  از  گوشه ای  در  قدیمی  اسکلت های 
نیز  هفت تپه  در  روشنی  به  پدیده  این  می شدند. 
مشاهده می  شود. همان طور که ذکر شد، در آرامگاه 
این  از  بخشی  شده اند.  کشف  اسکلت  زیادی  تعداد 
دِر  کنار  در  مقبره  جنوبی  قسمت  در  اسکلت ها 
اسکلت ها  بقیه  بودند.  انباشته شده  ورودی روی هم 
داشتند.  قرار  آرامگاه  سکوی  مختلف  بخش های  در 
این شیوۀ تدفین در منطقه بسیار رایج بوده است. به 
عنوان مثال نمونه های متعددی در اوایل قرن بیستم 
بر  میالدی در شهر آشور کاوش و معرفی گشته اند. 
طبق سنت مرسوم در بین النهرین و ایالم آرامگاه ها 
گرفته  نظر  در  متعددی  اشخاص  دفن  برای  معموالً 
Fadhil 1990a; 1990b; Mofidi-:( می شدند 
سکوی  تقسیم بندی   .)Nasrabadi 1999: 16
آرامگاه به بخش های مختلف خود گواه آن است که 
و  شده  ساخته  زیادی  افراد  تدفین  برای  مقبره  این 
احتماالً یک آرامگاه شاهی نیست. وجود اسکلت های 
متعدد روی سکو و انباشته کردن اسکلت های قدیمی 
با  تأیید می کند.  را  این مسأله  نیز  آرامگاه  در گوشة 
توجه به اکتشافاتی که در نقاِط مختلِف منطقه انجام 
با  تدفین  هر  از  پس  آرامگاه  ورودی  دِر  است،  شده 
بعدی  تدفین های  هنگام  در  و  بسته  آجر  یا  سنگ 
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مجدداً باز می شده است. شواهد موجود در  هفت تپه  
نیز حاکی از این مسأله است.

اشیای یافته شده در آرامگاه هفت تپه بسیار ساده 
بوده اند و این امر نشان دهندۀ این است که اسکلت ها 
به افرادی عادی تعلق داشته اند. تنها یک جام سفالی 
ته دکمه ای در آرامگاه پیدا شده که مسلماً نمی تواند 
مقایسه  در  باشد.  شاهی  مقبرۀ  یک  اشیای  نشان گر 
با آن آرامگاه های اعضای خانوادۀ شاهی در ارجان و 
رامهرمز و یا ملکه های آشوری مذکور در باال، مملو از 
اشیا و زینت آالت مختلف از طال، فلزات و سنگ های 

قیمتی بوده اند. 

این  که  هستند  مسأله  این  نشان گر  فوق  نکات 
آرامگاه نمی تواند به تپتی اهر و یا یکی دیگر از شاهان 
روی  که  ته دکمه ای  جام  باشد.  داشته  تعلق  ایالمی 
از نوع جام های رایج در مرحلة اول  سکو پیدا شده، 
ایالمی میانه است، پس تدفین هایی که روی  دوران 
از  به کمی پس  زیاد  احتمال  به  قرار گرفته اند  سکو 

دوران سلطنت تپتی اهر تعلق دارند. 

دو  بازمانده های  آرامگاه ها،  ساختمان  از  غیر 
دکتر  کاوش های  در  خشتی  بزرگ  بسیار  صفة 
اتاق ها  آن ها  مجاورت  در  که  شده اند  کشف  نگهبان 
و سالن های مختلفی قرار داشته اند )شکل 3(. نقشة 
کامل این ساختارها و گستردگی آن ها پس از انجام 
سال های  در  متاخر  ژئوفیزیکی  اندازه گیری های 
در  شدند.  مشخص  خورشیدی   1383 تا   1381
در  هکتار   26 حدود  فصل،  سه  طول  در  مجموع 
الحاق  با  شد.  ژئومغناطیس  اندازه گیری  هفت تپه 
اندازه گیری های  نقشة  به  گذشته  نقشة  کاوش های 
حداقل  که  داد  تشخیص  می توان  ژئومغناطیسی 
موجود  شهر  شمالی  بخش  در  عظیم  مجموعه   5
نام گذاری شدند )شکل   E تا   A با حروف  بودند که 
متر  از 100  بیش  به  گاهی  ساختارها  این  ابعاد   .)6

می رسند. قطر بسیار زیاد دیوارها حاکی از این است 
بوده اند.  مرتفع  بسیار  مربوطه  ساختمان های  که 
بخشی  کرد  مشاهده  خوبی  به  می توان  نقشه  روی 
عنوان  تحت  نگهبان  دکتر  از  کاوش های  پس  که 
»مجموعه تراس 1« نام گذاری شده بود، در حقیقت 
از بخش های مختلفی تشکیل شده و هرکدام به یکی 
از ساختمان های A یا B تعلق داشته است و دیوار 
قطوری آن ها را از هم جدا می کرده است. این دیوار 
بین اتاق هایی که توسط نگهبان به عنوان سالن 4 و 

5 شماره گذاری شده اند، قرار گرفته است.

 همچنین »مجموعة تراس 2« به ساختمان های 
هرکدام  ساختمان ها  این  می شود.  مربوط   E و   D
دارای حیاط بسیار بزرگی بوده است. حیاط ساختمان 
D با حیاط های ساختمان های A و C توسط راهرو 
متصل بوده است. درگوشه های جنوبی مجموعه های 
A و D تراس های بزرگ خشتی قرار داشتند. همان 
این  روی  زیاد  بسیار  احتمال  به  گفته شد،  که  طور 
تراس ها، معابد ساخته شده بودند. البته بعید به نظر 
می رسد که این تراس های خشتی مانند ذیقورات های 
مرسوم آن زمان چندطبقه بوده باشند. در متون کتبی 
هفت تپه نیز نامی از ذیقورات برده نشده است. با این 
وجود ایجاد چنین تراس هایی برای معابد امری رایج 
بوده است. به عنوان مثال در دورگوریگالزو )عقرقوف 
امروزی( در مجاورت ذیقورات بزرگ چند طبقه شهر 
پایینی  معابد  است،  تعلق داشته  انلیل  به خدای  که 
 Heinrich( نیز روی تراسی خشتی ایجاد شده بودند
که  می رسد  نظر  به  نیز  هفت تپه  در   .)1982: 206
در  کرده اند.  بنا  تراس هایی  معابد  از  بسیاری  برای 
داشته اند  قرار  و سالن هایی  اتاق ها  تراس ها،  پیرامون 
معابد،  مختلف  قسمت های  به  مربوط  احتماالً  که 
چون انبارها، کارگاه ها، آشپزخانه و غیره بوده اند که 
در آن ها امور اداری، مالی و تولیدی معابد نیز انجام 

می گرفته است. 
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مجاورت حجم  در  کارگاه  یک   B ساختمان  در 
کوچک  اتاق  چند  از  که  شد  کشف  خشتی  تراس 
تشکیل شده بود. همچنین کورۀ بزرگی در مقابل دِر 
کارگاه درون حیاط این ساختمان قرار داشت. سالن 
طویلی نیز در جناح شمال غربی حیاط واقع شده بود 
که دارای اتاق جانبی کوچکی در شمال آن بود. در 
این اتاق کوچک، آرشیوی از الواح گلی یافت شده بود 
انتقاالت  به کارگاه و ثبت نقل و  مربوط  که احتماالً 

مواد اولیه و سفارش ها بوده است.

 E عظیم  ساختمان  محوطه،  شرقی  جنوب  در 
واقع شده که به صورت چهارگوش بوده و دیوار های 
احتماالً  این مجموعه  احاطه کرده اند.  را  آن  قطوری 
دارای حیاط مرکزی بسیار بزرگی به شکل مربع بوده 
است. در مجاورت این مجموعه و در منتهی الیه بخش 
جنوب شرقی محوطه، گویا ساختار دیگری به شکل 
علت  به  که  داشته  وجود  مستطیل  مربع  یا  و  مربع 
قرار گرفتن بخش بزرگ آن در زیر شهرک مسکونی 
نظر  به  طور  این  نبود.  بررسی  قابل  نیشکر  شرکت 

شکل 6. نقشۀ اندازه گیري های ژئوفیزیکی سال 1381 )باال( و نقشۀ شماتیک ساختارها در 
.)C پایین )چپ: بخشهای کاوش شده در سال های اخیر در مجموعۀ
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در حقیقت  چهارگوش  ساختار های  این  که  می رسد 
که  می دهند  تشکیل  را  بزرگی  ساختمان  مجموعاً 
متشکل از حداقل دو حیاط با اتاق های جانبی بوده 
بسیار مشابه کاخ های دوران  است. چنین ساختاری 
حدوداً  که  چغازنبیل  کاخ های  مانند  میانه،  ایالمی 
می رود  احتمال  و  بوده  هستند،  جدیدتر  قرن  یک 
از  بخشی   E چهارگوش  ساختمان  نیز  اینجا  در  که 
بنا های  باشد. قابل توجه است که در  یک کاخ بوده 
هفت تپه دیوارها هم از نظر ضخامت و هم از نظر طول 
بسیار عظیم تر از کاخ های چغازنبیل اند. حتی وسعت 
در  کاسی  شاهان  کاخ های  از  بیشتر  حدی  تا  آن ها 
دورکوریَگلزو )عَقرقوف امروزی( در کشور بابل است 
Mofidi-( دارند  تعلق  دوران  همین  به  تقریباً  که 

 Nasrabadi 2013b: 217-235; Baqir 1945;
.)1946; 1959; Meyer 1999

بزرگ  در شمالی ترین بخش محوطه، ساختمان 
C با حیاطی ذوزنقه ای شکل با کمک اندازه گیری های 
در  آن  از  بخش هایی  که  ژئومغناطیس مشخص شد 
سال های اخیر کاوش شدند )شکل 6(. این ساختمان 
به احتمال زیاد به عنوان بخش امور اقتصادی در رابطه 
با معابد مجاورش که مجموعه های A و D بوده اند، 
استفاده می شده است. داده های باستان شناسی نشان 
می دهند که در ساختمان C حجم زیادی مواد غذایی 
در ظروف سفالی دریافت می شده است. گویا در این 
ساختمان قربانی ها را برای خدایان و همچنین غذای 
روزانة خدمة معابد را آماده می کردند. بعدها پس از 
تخریب شهر و از اهمیت افتادن آن، یعنی در اواخر 
در  فقیری  مردم  میانه،  ایالمی  دوران  از  اول  مرحلة 
ویرانه های ساختمان C کلبه های محقری برای خود 

ایجاد کردند. 

اندازه گیری های ژئوفیزیک نشان دادند که نه تنها 
در شمال شهر، بلکه در جنوب آن نیز ساختمان هایی 
در رابطه با امور اداری وجود داشته اند. به عنوان مثال 

یک ساختمان در بخش جنوبی کاوش شد )شکل 7(. 
این ساختمان از خشت خام ساخته شده بود. بازماندۀ 
اتاق ها،  برخی  کف  روی  ذغال  تکه های  و  خاکستر 
نشان گر آتش سوزی و تخریب این بنا در دوران باستان 
بود. بر مبنای یافته های کتبی، این ساختمان در زمان 
سلطنت شاهان ایالمی، تپتی اهر و اینشوشینک-شر-

می شده  استفاده   )Inshushinak-shar-ili( ایلی 
آخرین  و   )Mofidi-Nasrabadi 2016: 61(
بوده  شاه  این  سلطنت  دوران  در  آن  کاربرد  زمان 
 .)Mofidi-Nasrabadi 2017: 140-141( است 
او به احتمال زیاد پس از تپتی اهر حکومت می کرده 
به  توجه  با   .)Mofidi-Nasrabadi 2018a( است 
این ساختمان  که  نظر می رسد  به  موجود،  اطالعات 
اداری در پایان حکومت اینشوشینک-شر-ایلی یعنی 

در قرن پانزدهم پیش از میالد تخریب شده است.7

در بخش شمالی ساختمان، یک حیاط مربع شکل 
این  با شماره 3 مشخص شده است.  قرار داشت که 
شمارۀ  اتاق  بودند.  کرده  احاطه  اتاق هایی  را  حیاط 
گلی  الواح  آرشیو  و  کاتبان  کار  محل  اصل  در   1
قرار  قفسه های چوبی  اتاق  در سه طرف  است.  بوده 
داشتند که در آن ها این الواح نگهداری می شدند. در 
هنگام آتش سوزی قفسه ها سوخته و الواح با مخلوط 
تکه های ذغال در کنار دیوارها ریخته بودند. متعاقباً 
و  نخل  درخت  چوبی  تیر های  از  که  نیز  اتاق  سقف 
و  سوخته  بود،  شده  ساخته  گلی  پوشش  با  حصیر 
آوار مدفون  زیر  در  الواح  به طوری که  ریخته است، 
بود.  شده  ساخته  خام  خشت  از  اتاق  کف  شده اند. 
خشت ها به علت آتش سوزی تا حدی استحکام یافته 
بود  شده  تعبیه  کوچکی  کانال  اتاق  میان  در  بودند. 
را  زائد  آب  الواح،  برای  ِگل  کردن  درست  هنگام  تا 
به بیرون از اتاق انتقال دهد. درون کانال یک چراغ 

7. برای تاریخنگاری دوران ایالمی میانه و زمان حکومت شاهان 
Mofidi-Nasrabadi 2018b :رجوع شود به
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سفالی افتاده بود که مسلماً کاتبان در هنگام تحریر 
استفاده می کرده اند. یک  آن  از  روشنایی  برای  الواح 
هاون سنگی بزرگ در اتاق وجود داشت که برای نرم 
کردن خاک و آماده کردن ِگل نرم برای ساخت الواح 
تعداد  و  اشیا  این  از  غیر  است.  کار می رفته  به  ِگلی 
از چند ظرف  تکه هایی  ِگلی و همچنین  لوح  زیادی 
سفالی، شی دیگری در اتاق وجود نداشت. مشخصات 
نشان  خوبی  به  آن  در  یافته شده  اشیای  و  اتاق 
می دهند که این اتاق مورد استفاده کاتبان و اتاق کار 
آن ها بوده است )شکل 8(. بقایای استخوان پای یک 
اتاق و در نزدیکی دیوار جنوب  نیز روی کف  انسان 
برنزی  سرپیکان  یک  همچنین  شد.  یافت  آن  غربی 
یکی  دارد  احتمال  شد.  پیدا  آواری  درون خاک های 
از کاتبان که در هنگام تخریب شهر در این اتاق پناه 
گرفته بوده، در آنجا کشته شده باشد و جسدش به 
طور کامل در زیر آوار قرار نداشته و توسط حیوانات 
وحشی آسیب دیده، به طوری که فقط یک پای او در 

زیر آوار باقی مانده است.

به  طویل  اتاق  سه  ساختمان،  جنوبی  بخش  در 
شماره های 6، 9 و 12 به صورت موازی کنار یکدیگر 
الزم  اتاق ها  این  به  ورود  برای  بودند.  شده  ساخته 
به  کنند.  عبور  کوچک تر  اتاق های  سری  یک  از  بود 
راحتی  به  طویل  اتاق های  به  دسترسی  ترتیب  این 
امکان پذیر نبود، زیرا به احتمال زیاد از آن ها به عنوان 
انبار اشیای مختلف استفاده می شده است. همچنین 
اتاق طویل شمارۀ 17 که فقط از طریق اتاق کوچک 
مورد  منظور  همین  به  باید  بود،  دسترسی  قابل   16
استفاده قرار گرفته باشد. در اتاق 17 و 1 و همچنین 
روی  اخرایی  رنگ سرخ  فضاها، یک  دیگر  برخی  در 
پوشش گچی نازک دیوارها تشخیص داده شد. متون 
این ساختمان  انبار های  در  که  می دهند  نشان  الواح 
غیره  و  سواری  اسب  یراق  و  زین  تیردان،  کمان، 
ساختمان  این  در  که  کاتبانی  می شدند.  نگهداری 

و  اشیا  خروج  و  ورود  ثبت  مسئول  می کردند،  کار 
این  بودند. در مجاورت  اشیا  اموال  امین  در حقیقت 
ساختمان اداری، یک بنای کوچک تر قرار داشت که 
در یکی از اتاق های آن شخصی در یک تابوت سفالی 
ظروف  و  زینتی  اشیای   .)7 )شکل  بود  شده  دفن 
سفالی مختلف بر طبق عقیدۀ آن زمان به همراه مرده 
برای استفاده او در دنیای مردگان، در گور نهاده شده 
بود. دو ُمهر استوانه ای نیز در کنار اسکلت پیدا شدند 
از  دیگری  و  طال  قاب  با  الجورد  سنگ  از  یکی  که 
سنگی مخطط به رنگ سیاه و سفید ساخته شده بود. 
نوشتة هر دو ُمهر نشان می داد که صاحب آن شخصی 
کارگزار  عنوان  به  که  بوده   )Ginadu( گینادو  بنام 
شاه ایالمی، اینشوشینک-شر-ایلی عنوان شده است. 
امور در ساختمان  به احتمال زیاد سرپرست  گینادو 

اداری مجاور محل دفنش بوده است. 

تاریخ نگاری دوران های ایالمی در هفت تپه

در  نگهبان  دکتر  باستان شناسی  کاوش های 
سال های گذشته موجب آزادسازی ساختارها در بخش 
بررسی های  نشدن  انجام  علت  به  البته  شد.  وسیعی 
همة  که  بود  شده  ایجاد  تصور  این  الیه نگاری، 
ساختارها متعلق به دوران سلطنت تپتی اهر بوده اند. 
در این کاوش ها بنا های مختلفی در غرب ساختمان 
آرامگاه ها کشف شدند که بر مبنای نقشة کاوش به 
نظر می رسد دیوار های آن ها تا حدی روی یکدیگر قرار 
گرفته بودند. متاسفانه کد ارتفاعی دیوارها روی نقشه 
مشخص نشده اند، با این وجود می توان تا حدی تقدم 
با  و تأخر آن ها را نسبت به یکدیگر تشخیص داد و 
توجه به محل قرارگیری شان آن ها را در 6 فاز متفاوت 
تقسیم بندی کرد )مفیدی نصرآبادی 1394: 130-

120( )شکل 9(. جدید ترین آن ها مربوط به فاز های 
6، 5 و 4 هستند که روی دیوار شمال غربی ساختمان 
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آرامگاه ها ساخته شده اند و باید به دورانی متاخرتر از 
این ساختمان که تحت عنوان فاز 3 نام گذاری شده، 
تعلق داشته باشند. دیوار های نسبتاً ضخیمی نیز در 
مسلما  که  دارد  ادامه  آرامگاه ها  ساختمان  دیوار  زیر 
قدیمی تر از آن است و با فاز 2 مشخص شده است. 
قدیمی ترین فاز از دیوار های باریکی تشکیل شده که 
در زیر دیوار های قطور فاز 2 امتداد دارند. این دیوارها 
قدیمی ترین آثار این بخش از محوطه هستند و فاز 1 

را تشکیل می دهند.

برای شناخت بهتر وضعیت الیه های این محوطه 
تصمیم گرفتیم در سال 1391 خورشیدی به بررسی 
قسمت ها  از  بسیاری  متاسفانه  بپردازیم.  آن  دوبارۀ 
بود  یافته  فرسایش  نگهبان  دکتر  کاوش های  از  پس 
حال،  این  با  نبودند.  موجود  دیگر  دیوارها  برخی  و 
مشخص  دیوارها  قدیمی ترین  قسمت ها  بعضی  در 
به دست آمده  اشیای  به سفال ها و  با توجه  شدند که 
در الیه های آن ها، مربوط به دوران سوکلماخ بوده و 
احتماالً مربوط به سده های 17 و 16 پیش از میالد 
نشد  میسر  کاوش  ها  توقف  علت  به  متأسفانه  است. 
روی  شود.  مشخص  دوران  این  در  شهر  وسعت  که 
مرحله  اولین  بنا های  مستقیماً  دوران  این  دیوار های 
از دوران ایالمی میانه ساخته شده بودند. مشاهدات 
محوطة  جنوب  در  که   C مجموعة  در  الیه نگاری 
مذکور واقع شده بود )شکل 6(، نشان دادند در دورۀ 
میانه در سه دوره، ساختارهایی در هفت تپه  ایالمی 
ترتیب در مجموع چهار دورۀ  این  به  ایجاد شده اند. 
شدند  داده  تشخیص  هفت تپه  در  ایالمی  ساختاری 
که اولین و قدیمی ترین آن ها به دوران سوکلماخ در 
و دوره های دوم،  از میالد  و 16 پیش  سده های 17 
سده های  در  میانه  ایالمی  دوران  به  چهارم  و  سوم 
از میالد تعلق داشتند )جدول 1(.8  15 و 14 پیش 

8. برای الیه نگاری و تاریخنگاری آثار هفت تپه رجوع شود 
به: مفیدی نصرآبادی 1394 ، 104 - 119.

گیاهی،  دانه های  از  رادیوکربن  آزمایش های  انجام  با 
 130 حدودی  زمانی  دورۀ  یک  می توان  درمجموع 
ساله را برای سه دورۀ ساختاری دوران ایالمی میانه 

درنظر گرفت )مفیدی نصرآبادی 1397(.

شهر در حقیقت در دورۀ ساختاری دوم، یعنی در 
اوایل دورۀ ایالمی میانه رشد چشمگیری داشته است 
و ساختمان های بسیار عظیمی از خشت خام در زمان 
اینشوشینک- و  تپتی اهر  دوره،  این  شاهان  سلطنت 
به دست آمده  کتبی  متون  شده اند.  ایجاد  شر-ایلی 
تعلق  پادشاه  دو  این  حکومت  زمان  به  همگی  نیز 
این  از  بزرگی  بخش  نامعلوم  دلیلی  به  دارند. سپس 
ساختمان ها تخریب شده اند و الیة ضخیمی از خاک 
در  شکسته  سفال های  زیادی  قطعات  با  خاکستر  و 
ویرانه های آن روی هم انباشته گشتند. گویا پس از 
ویران  ساختمان های  شده  سعی  دوباره  تخریب  این 
)شکل   C مجموعة  در  خصوصاً  کنند.  بازسازی  را 
بوده  معابد  با  رابطه  در  اقتصادی  امور  بخش  که   )6
است، کاوش های ما نشان دادند روی الیه های آواری 
قرار  آن ها  زیر  در  که  قدیمی  دیوار های  محل  در  و 
داشتند، دوباره دیوار های قطوری به پهنای دو تا سه 
این  ارتفاع  البته  شده اند.  ساخته  خام  از خشت  متر 
دیوارها فقط شامل چند رج خشت می شد و این امر 
حاکی از آن بود که این اقدام ناتمام مانده است. این 
دیوار های کم ارتفاع ناتمام که دورۀ سوم ساختاری را 
تشکیل می دهند با کف فرش ساختمان آرامگاه ها در 
یک ارتفاع قرار دارند. به این ترتیب به احتمال زیاد 
این دوره ساخته شده و  نیز در  آرامگاه ها  ساختمان 
جدیدتر از ساختمان های عظیم دورۀ ساختاری دوم 
اینشوشینک-شر-ایلی  و  تپتی اهر  سلطنت  دوران  از 
در بخش غربی ساختمان  این مسأله خصوصاً  است. 
دیوار های  زیرا  می شود،  مشاهده  به خوبی  آرامگاه ها 
دورۀ ساختاری دوم از دوران تپتی اهر و اینشوشینک-
شر-ایلی به صورتی مورب در زیر دیوار شمال غربی 
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ساختمان آرامگاه ها امتداد یافته و ساختمان آرامگاه ها 
روی آن ساخته شده اند. البته این امکان وجود دارد 
که ساختمان آرامگاه ها نیز مانند دیگر بنا های دورۀ 
مانده  نیمه تمام  و  نرسیده  پایان  به  ساختاری  سوم 
باشد، زیرا از دیوار های بسیار قطور خشتی آن فقط 

بسیار  آن  روی  آواری  خاک  و  مانده  باقی  رج  چند 
کمتر از مقدار خاکی است که می توانسته از فرسایش 
دیوار های به این قطوری ایجاد شده باشد. نگهبان قطر 
دیوار های طولی ساختمان را در جناح جنوب شرقی 
بین 5 تا 7 متر و در جناح شمال غربی حدود 9 متر 

شکل 7. نقشۀ کاوش محوطۀ 1 و ساختمان اداری در باالی خط قرمز )برمبنای مفیدی نصرآبادی 1394، تابلو 2(.
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ذکر می کند )نگهبان 1372: 84(. برای دیوارهایی به 
این ضخامت می توان حداقل 5 یا 6 متر ارتفاع در نظر 
گرفت که انتظار می رود پس از فرسایش، حجم بسیار 
زیادی خاک آواری در محل به جا گذارد. در گزارش 
شرقی  گوشة  در  ساختمان  دیوار  شده  اشاره  کاوش 
حیاط بهتر باقی مانده و هنوز حدود 1/5 متر است 
می دهند  نشان  تصاویر  ولی   ،)83  :1372 )نگهبان 
در نقاط دیگر ارتفاع خیلی کمتر بوده است )پایین، 
شکل 12(. مسألة دیگر وجود گوری ایالمی از دوران 
ساختمان  غربی  شمال  دیوار  روی  ساختاری  چهارم 
این  در  دیوار  ارتفاع  که  طوری  به  است،  آرامگاه ها 
حدود  می توانسته  فقط  تدفین  هنگام  در  قسمت 
نیم متر بوده باشد )شکل 10(. این گور خمره ای در 
ساختمان  دیوار  خشتی  حجم  درون  ما  کاوش های 
آرامگاه ها کشف شد )مفیدی نصرآبادی 1394: 130 

 .))H.T. 12-447-16 و تابلو 4 )گورخمره به شمارۀ
دوران  اواخر  در  ساختمان  دیوار های  ترتیب  این  به 
یا  امر  این  بوده اند.  کوتاه  بسیار  ایالمی،  استقراری 
حاکی از فرسایش شدید ساختمان در آن زمان است 
و یا می تواند به این علت باشد که این بنا نیز مانند 
دیگر بنا های دورۀ سوم ساختاری نیمه تمام مانده و 

به صورت کامل ساخته نشده است. 

بازسازی  اقدامات  ماندن  ناتمام  از  پس 
سیاسی  اهمیت  شهر  گویا  عظیم،  ساختمان های 
ویرانه های  و  داده  دست  از  را  خود  اقتصادی  و 
ساختمان های بزرِگ سازمان اداری به حال خود رها 
محل  در  که  فقیری  نسبتاً  مردِم  مرور  به  و  شده اند 
این  ادامه می دادند، کلبه های ساده ای در  زندگی  به 
ویرانه ها برای خود ایجاد کرده اند. این امر در مجموعة 

اداری  ساختمان  در   )1 شمارۀ  )اتاق  کاتبان  اتاق  بازسازی   .8 شکل 
.)Mofidi-Nasrabadi 2012b, Fig. 13(
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C به خوبی در کاوش ها مشاهده شد. از آنجایی که 
نبود،  اندازه کافی  به  ارتفاع دیوار های قطور ویرانه ها 
تا در  را گود کردند  اتاق های آن  مردم فضای درون 
سپس  شود.  ایجاد  متر   2 حدود  ارتفاعی  مجموع 
احتماالً با تیر های چوبی و حصیر و گل این اتاق ها را 
پوشش داده و از آن ها برای زندگی استفاده کرده اند 
)شکل 11(. این خانه های فقیرانه تحت عنوان دورۀ 
دوران، شهر  این  در  نامیده شدند.  ساختاری چهارم 
ساختمان های  و  نداشته  چندانی  سیاسی  اهمیت 
عظیم گذشته کاربرد خود را از دست داده و کم وبیش 
به صورت ویرانه هایی درآمده بودند. با این وجود مردم 
به حریم معابد سابق احترام می گذاشتند و از تدفین 
می کردند.  آن ها خودداری  محوطه  در  مردگان خود 
در طول تمامی کاوش های ما هیچ گوری در محوطه 
مجموعة D که به احتمال زیاد در ابتدا معبد مرتفعی 
بخش های  در  که  حالی  در  نشد.  کشف  است،  بوده 
اداری و اقتصادی، گور های زیادی در خرابه ها ایجاد 

شده بودند. 

به نظر می رسد که این دوران نیز با جنگ و غارت 
شهر به پایان رسیده باشد، زیرا چندصد اسکلت پشت 
دیوار شمال شرقی مجموعه C در خیابان به صورتی 
نامنظم روی هم ریخته شده بودند. البته این امکان 
نیز وجود دارد که نوعی بیماری واگیردار موجب مرگ 
پراکنده  اسکلت های  ولی وجود  باشد،  اشخاص شده 
در برخی فضا ها که به شکل رسوم رایج آن زمان دفن 
نشده بودند، موید این فرضیه است که مردم در این 
دوران قتل و عام شده اند. گویا پس از این اتفاق فقط 
که  به طوری  مانده اند،  زنده  در شهر  اشخاص کمی 
اجرای تدفین برای تک تک مردگان امکان پذیر نبوده 
با خاک  و  انباشته  هم  روی  اجساد  رو  این  از  است. 
پوشانده شده اند. در البه الی اسکلت ها گاهی ظروف 
که  می شدند  دیده  خرما  هسته های  و  سفالی  سادۀ 

از آب و خرما برای  نشان گر گذاشتن توشه محقری 
مردگان است )مفیدی نصرآبادی 1394: 104-134(. 

در  که  کوچکی  آرامگاه  که  دارد  بسیار  احتمال 
نفر   14 آن  در  و  شده  کشف  آرامگاه ها  ساختمان 
در کنار هم و 9 نفر دیگر روی آن ها قرار داده شده 
بودند، در اصل به این دوران تعلق داشته باشد. همان 
طور که در گزارش کاوش دکتر نگهبان به آن اشاره 
شده است و امروز هم به خوبی دیده می شود بخش 
شمال غربی ساختمان و خصوصاً محلی که این مقبرۀ 
ایجاد شده، به شدت فرسایش داشته است.  کوچک 
بقیه  از  بیشتر  نیز  زمان  آن  در  باید  فرسایش  این 
در  که  آنجایی  از  باشد.  بوده  ساختمان  قسمت های 
این مقبرۀ کوچک، بر خالف مقبرۀ بزرگ تر، همگی 
امکان  شده اند،  دفن  زمان  یک  در  و  هم  با  مردگان 
کشتار  زمان  همان  به  مربوط  آن  ساخت  که  دارد 
مردم شهر باشد. به عبارت دیگر برای اشخاص  مهم تر 
ایجاد  آرامگاه ها  ساختمان  ویرانة  در  کوچکی  مقبرۀ 
روی  ساختمان  این  مجاورت  در  مردم  بقیة  و  شده 
کشف  زمان  در  البته  شده اند.  دفن  و  انباشته  هم 
چرا  نبود،  واضح  کاوشگران  برای  کوچک  مقبرۀ  این 
آن را کوچک و نسبتاً محقرانه ساخته اند، به طوری 
داده  قرار  یکدیگر  روی  حتی  می بایستی  اجساد  که 
شوند )نگهبان 1372: 123(. دکتر نگهبان به وجود 
حیاط  وسط  در  پخته  آجر  از  بزرگی  نسبتاً  سکوی 
هنگام  در  سکو  این  که  و  این  آرامگاه ها  ساختمان 
کاوش ویران بوده و درحقیقت مانند گودالی بر جای 
امر  این  مسلماً   .)12 )شکل  کرد  اشاره  است،  مانده 
به دلیل حمل آجر های سکو است. بنابراین احتمال 
دارد برای ساخت مقبرۀ کوچک از آجر های این سکو 
این  چنانچه  باشند.  کرده  استفاده  مصالح  عنوان  به 
به صورت  آرامگاه ها  ساختمان  باشد،  درست  فرضیه 
ناتمام در دورۀ ساختاری سوم ساخته شده و در دورۀ 
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ساختاری چهارم پس از کشتار مردم، مقبرۀ کوچکی 
که در بخش شمالی آن قرار دارد، برای دفن تعدادی 

از مردگان ایجاد شده است.

هنوز مشخص نیست دلیل کشتار مردم در این 
دوران  از  مرحله  اولین  در  استقراری  دورۀ  آخرین 
ایالمی میانه چه بوده است. تنها نکتة مسلم آن است 
ایالمی  این شهر  در  استقرار  این کشتار،  از  که پس 

خاتمه یافته و قرن ها طول کشیده تا مجدداً در دوران 
پارتی، مردم در هفت تپه ساکن شدند.

جنبه های سیاسی-  اجتماعی شهر باستانی در 
دوران ایالمی میانه

اطالعات  هفت تپه  در  کشف شده  نوشته های 
اقتصادی شهر  و  با مسایل سیاسی  رابطه  در  جالبی 

شکل 9. راست: نقشۀ کاوش های نگهبان در غرب ساختمان آرامگاه ها )نگهبان 1991، نقشۀ 3، جهت شمال تصحیح 
شده است(، چپ: بازسازی فازهای مختلف ساختارهای کاوش شده )برمبنای مفیدی نصرآبادی 1394، تصویر 9(.

دورۀ های ساختاری 
ایالمی

طیف زمانیدوران

سده های 17 و 16 پیش از میالدسوکلمخدورۀ ساختاری اول

سدۀ 15 پیش از میالد )حکومت تپتی-اهر و مرحلة اول ایالمی میانهدورۀ ساختاری دوم
اینشوشینک-شر-ایلی(

اواخر سدۀ 15 تا اوایل سدۀ 14 پیش از میالد مرحلة اول ایالمی میانهدورۀ ساختاری سوم

سدۀ 14 پیش از میالدمرحلة اول ایالمی میانهدورۀ ساختاری چهارم

جدول 1. دوره های ساختاری در هفت تپه.
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ارائه می دهند.9 این نوشته ها همگی مربوط به دوران 
ساختاری دوم، یعنی دوران شکوفایی شهر در زمان 
سلطنت شاهان ایالمی، تپتی اهر و اینشوشینک-شر-

نوشته  تاریخ  ذکر  با  الواح  از  بسیاری  هستند.  ایلی 
شده اند. البته در آن زمان برای مشخص کردن تاریخ، 
مهمی  وقایع  برمبنای  را  شاه  هر  سلطنت  سال های 
که در هر سال اتفاق افتاده، نام گذاری می کردند. به 
بوده  صورت  این  به  سال ها  از  یکی  نام  مثال  عنوان 
نام  با  معبدی  ساخت  دستور  شاه  که  »سالی  است: 
کاتبان  ترتیب  این  به  داد«.  را   )É.KUR( اِکور 
پس از نوشتن روز و ماه، هر سال را بر مبنای واقعة 
نوع  این  در  متاسفانه  می کردند.  مشخص  آن  مهم 
ما  برای  و  نمی شده  نوشته  شاه  اسم  تاریخگذاری 
معلوم نیست منظور آن ها کدام شاه است و همچنین 
از آنجایی که تسلسل تاریخی وقایع نامشخص است، 
تعیین  را  سال ها  تأخر  و  تقدم  راحتی  به  نمی توان 
چون  جانبی،  اطالعات  کمک  با  وجود،  این  با  کرد. 
تا  شده اند،  ذکر  لوح  متن  در  که  اشخاصی  اسامی 
حدی می توان بررسی کرد کدام سال ها به چه شاهی 
تعلق داشته و بر مبنای نوع وقایع، تقدم و تأخر آن ها 
تعداد 30  تا کنون حداقل  را حدس زد. در مجموع 
سال-نام در متون مشخص شده اند. از این تعداد 16 
و یک سال  تپتی اهر  به دوران سلطنت  مربوط  سال 
مربوط به حکومت اینشوشینک-شر-ایلی است. برای 
کدام  به  کرد  تعیین  نمی توان  هنوز  بقیه،  سال   13
سال های  زیاد  احتمال  به  مسلماً  دارند.  تعلق  دوران 
تمامی  هنوز  و  بوده  بیشتر  پادشاه  دو  این  حکومت 
 Mofidi-Nasrabadi( نشده اند  کشف  سال-نام ها 

.)2016: 91-95

قدرت سیاسی در این زمان کاماًل در دست شاه 
بود. او شخصاً بر امور اقتصادی نظارت داشت و آن ها را 
 Herrero 1976; :9. برای متون هفت تپه رجوع شود به
 Herrero/Glassner 1990; 1991; 1993; 1996;

Prechel 2010

کنترل می کرد. به عنوان مثال در یکی از الواح مربوط 
به زمان حکومت تپتی اهر ذکر شده که کارگزاری بنام 
اتا-نپیر )Atta-napir( مسئول نظارت بر تحویل 76 
امر  این  شاه  خود  وجود  این  با  ولی  است،  بوده  گاو 
را کنترل کرده و آن را در فهرست بزرگ خود وارد 
 H.T.( لوح دیگری .)Beckman 1991( کرده است
را  از جنس طال و سنگ الجورد  اشیایی  9( تحویل 
است.  شده  انجام  شاه  نظارت  تحت  که  کرده  ذکر 
همچنین الواحی که تحویل اشیا و فلزات با ارزش را 
ثبت کرده اند، به دست شخص تپتی اهر ُمهر شده اند 
کنترل  این   .)Mofidi- Nasrabadi 2016: 64(
امور اقتصادی تحت نظارت مستقیم شاه، خصوصاً در 
زمان تپتی اهر مشهود است، زیرا در بین الواحی که 
ُمهر شده بودند، اکثرا مربوط به ُمهر شخصی او هستند 
Mofidi- Nasrabadi 2011a: 28-27 , 288-(

287(. تپتی اهر خود را در نوشته ای که روی ُمهر او 
 )Kirwashir( کیرواشیر  خدایان،  بنده  شده،  حک 
وی  است.  نامیده   )Inshushinak( اینشوشینک  و 
طبق  بر  و  می کرد  شرکت  مذهبی  جشن های  در 
ارابة  جلوی  در  هفت تپه،  در  مکشوفه  سنگ نوشتة 
قربانی  اینشوشینک،  خدایشان،  ارابة  جلوی  در  و  او 
انجام می گرفته است )Reiner 1973: 89(. این امر 
نشان گر مرتبة مهم شاه در مراسم مذهبی بوده است. 
با وجود عظمت معابد هفت تپه، گویا آن ها زیر نظارت 
موبدان شوش بوده اند، چون در متون کشف شده، نام 
موبدان  از  یکی  فقط  است.  نشده  ذکر  موبدی  هیچ 
برده شده  نام   )Ilum-bani( ایلوم-بانی  بنام  شوش 
که مسئول برخی امور مذهبی از جمله انجام قربانی 
 Negahban 1991:( ساالنه برای اموات بوده است

.)125; Reiner 1973: 89

 تپتی اهر شخصی به نام اتهیبو )Athibu( را به 
عنوان فرماندار شهر کبنک )Kabnak( گمارده بود 
الواح هفت تپه  به مراتب روی  نیز  ُمهر وی  که نقش 
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که  می شود  زده  حدس  دلیل  همین  به  است.  آمده 
هفت تپه همان شهر باستانی کبنک بوده باشد. غیر از 
فرماندار، اشخاص دیگری نیز در امور مختلف اداری 
از  داشتند.10  بعهده  را  مسئولیت هایی  اقتصادی  و 
دیگر،  عبارت  یا  به  کارگزاران  به  می توان  جمله  آن 
puhu-( مسئولین امین اموال که به ایالمی پوهو-تِپو

teppu( نامیده می شدند، اشاره کرد. در یک نامه از 
دوران حکومت تپتی اهر به مسئول معبد و نگهبانان 
و مسئولین امین اموال، ابالغ شده تا ارابة بزرگ را به 
شخصی بنام تمتو-هاهپو )Temtu-hahpu( تحویل 
معبد می بایست  امواِل  امین  مسئولیِن  دهند. مسلماً 
ارابه را در دفاتر خود ثبت کنند. از دوران  جابجایی 
کارگزاران  این  نیز  اینشوشینک-شر-ایلی  سلطنت 
اداری شناخته شده هستند. همان طور که در  امور 
 )Ginadu( باال توضیح داده شد، شخصی بنام گینادو
به عنوان سرپرست این کارگزاران در ساختمان اداری 

10. برای مقام های سیاسی و اداری شهر بطور کلی رجوع 
Mofidi-nasrabadi 2016, 65-71 :شود به

واقع در جنوب شهر کار می کرد. در این زمان شخص 
دیگری بنام اداد-ارش )Adad-eresh( نیز در منابع 
نامبرده شده که در نوشته ُمهرش به عنوان سرپرست 
امور اداری )UGULA.KUŠ7.MEŠ( معرفی شده 
اشیای  و  گران بها  فلزات  انتقاالت  و  نقل  بر  او  است. 

قیمتی نظارت داشته است.

اشخاص دیگری نیز در رابطه با نظارت بر توزیع 
به  شده اند.  نامیده  گران بها  فلزات  انتقاالت  و  نقل  و 
ریش-شودا  و   )Tamishak( تَمیشک  مثال  عنوان 
در  تپتی اهر  حکومت  دوران  در   )Rish-shudda(
این رابطه فعالیت می کردند. در الواح متعددی تحویل 
استادکاران  به  برنز  و  نقره  طال،  چون  فلزاتی  دادن 
شده  ثبت  مختلف  جواهرات  و  اشیا  ساخت  برای 
ارزشمند  بسیار  فلزکاران  و  زرگران  این  هنر  است. 
تلقی می شده و به همین دلیل می توان حدس زد که 

شکل 10. ساختمان آرامگاه ها از طرف جنوب غربی و محل پیدایش گور ایالمی درون حجم خشتی دیوار شمال غربی آن.
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این استادکاران از موقعیت اجتماعی باالیی برخوردار 
Nin-( نین-شوبور-ِشمی  چون  اشخاصی  بوده اند. 
و   )Tab-adaru( َطب-ادارو   ،)shubur-shemi
به عنوان  اینا-بوبال )Ina-bubla( در متون مختلف 
زینت آالت  ساخت  برای  فلزات  این  گیرندۀ  تحویل 
نامیده شده اند. اهمیت این گونه اشیا به قدری بوده 
آن ها  با ساخت  رابطه  در  از سال ها  بعضی  که حتی 
نام گذاری شده اند. بسیاری از زینت آالت و یا پوشاک 
و  می شده  تقسیم  شهر  رجال  بین  هدیه  عنوان  به 
ارسال  مختلف  شهر های  فرمانداران  خانواده  برای  یا 
هدایایی  لوح  یک  در  مثال  عنوان  به  است.  می شده 
اهدایی به 24 تن از زنان اشراف گزارش شده است. 

سیاسی  روابط  دوران  این  در  ایالمی  شاهان 
از  بابل داشته اند. در یکی  با شاهان کشور  مستمری 
سال-نام ها مربوط به زمان حکومت تپتی اهر، شخصی 

سفیر  عنوان  به   )Piri-amurru( پیری-امورو  بنام 
کشور بابل ذکر شده است. بر مبنای سال-نام دیگری 
وی گویا با خود آرد برای شاه ایالمی به ارمغان آورده 
 )Ili-barna( ایلی-برنا  اشخاص دیگری چون  است. 
سفیران  احتماالً  نیز   )Piri-adad( پیری-اداد  و 
بابلی بوده اند. از ایالم نیز گویا سفیری به کشور بابل 
فرستاده شده که اسم او به طور کامل بر جای نمانده 

است.11 

تپتی اهر  دوران حکومت  در  احتماالً  مجموع  در 
و  اقتصادی  فعالیت های  اینشوشینک-شر-ایلی  و 
خصوصاً تولیدی در شهر پیشرفت چشمگیری داشته 
است. ساختار های عظیم معماری و معابدی که روی 
تراس های بزرگ خشتی ساخته شده بودند، نیز گواه 

11. برای سفیران دو کشور و متون مربوطه رجوع شود به: 
Mofidi-Nasrabadi 2016, 69

شکل 11. بازسازی شیوۀ ساخت فضای مسکونی در بخش شمالی مجموعۀ C در دورۀ ساختاری چهارم )الف: بازماندۀ 
با  محصور  بخشهای  ایجاد  همچنین  و  آن ها  کردن  گود  و  فضاها  درون  خاکبرداری  دورۀ ساختاری سوم، ب:  دیوارهای 

دیوارچه کوتاه در حیاط، پ: ایجاد سقف بر روی فضاها، ت: خانۀ مسکونی در دورۀ ساختاری چهارم(.
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فعالیت های  از  بزرگی  بخش  هستند.  مطلب  این 
اقتصادی و تولیدی در معابد، تحت نظارت مستقیم 
این شاهان صورت می گرفتند. کارگاهی که در کنار 
نشان گر  بود،  شده  ایجاد  معابد  تراس های  از  یکی 

رابطة مستقیم امور تولیدی با معابد است. 

این  در  که  بزرگی  سازندگی های  وجود  با 
می رسد  نظر  به  ولی  داده،  رخ  هفت تپه  در  دوران 
مذکور  شاهان  و  بوده  کشور  پایتخت  همواره  شوش 
در  آن ها  داشته اند.  اقامت  در شوش  کماکان  دو  هر 
زیرا  داده اند،  انجام  سازندگی  فعالیت های  نیز  شوش 
این رابطه در آنجا کشف شده  آجرنوشته هایشان در 
 .)Malbran-Labat 1995: no. 19-20( است 
آن ها  برای  هفت تپه  معابد  گویا  شوش،  خالف  بر 
معابد  این  زیرا  بودند،  برخوردار  کمتری  اهمیت  از 
هیچ گاه با آجرنوشته مزین نشدند. همان طور که در 
نظر  به  متون کشف شده،  به  توجه  با  اشاره شد،  باال 

می رسد معابد ساخته شده در هفت تپه حتی زیر نظر 
موبدان شوش اداره می شدند. 

عظیم  فعالیت های  دلیل  درستی  به  هنوز 
ساختمانی در هفت تپه و ایجاد چنین شهر بزرگی در 
ایجاد  مانند  این سازندگی  نیست.  دوران روشن  این 
بعد  سال   100 حدود  که  ال-اونتاش-نپیریشا  شهر 
صورت گرفت، مربوط به زمان کوتاهی و مختص به 
علت  همین  به  و  بوده  خاص  شاهی  سلطنت  زمان 
تداوم نداشته است. به همین دلیل این گونه شهرها 
خیلی زود از رونق افتاده اند. در مقایسه با ال-اونتاش 
هفت تپه  در  باستانی  شهر  موقعیت  چغازنبیل،  در 
طوری  به  بوده،  مناسب  بسیار  اقتصادی  رشد  برای 
که این شهر در مقایسه با ال-اونتاش در همین مدت 
و  اقتصادی  سند های  و  متون  که  همانطور  کوتاه، 
اداری نشان می دهند، از رونق اقتصادی بسیار زیادی 

برخوردار بوده است.

.)Negahban 1991, Pl. 4, A( شکل 12. حیاط ساختمان آرامگاه ها درحین کاوش و سکوی ویران آجری در میانۀ آن
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کتابنامه

مفیدی نصرآبادی، بهزاد،
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چکیده 

یکی  شوش  کنار  در  هفت تپه  باستانی  محوطة 
دشت  در  ایالم  اقتصادی  سیاسی-  مهم  مراکز  از 
تغییرات  در  مهمی  بسیار  نقش  که  است  خوزستان 
دوم  هزارۀ  اواسط  در  دشت  این  اجتماعی  سیاسی- 
کاوش ها  آغاز  است.  می کرده  ایفا  میالد  از  پیش 
به  محوطه  این  در  باستان شناختی  مطالعات  و 
زیرزمینی  آرامگاه  یک  طاق  از  بخشی  شدن  نمایان 
به  هفت تپه  صنعت  و  کشت  بلدوزر  تیغة  وسیلة  به 
آغاز  همان  از  برمی گردد.  اراضی  تسطیح  منظور 
ساخت وسازهای بی شماِر کشت و صنعت هفت تپه و 
تسطیح اراضی از مداخالت اصلی در محدودۀ عرصة 
این محوطه به شمار می رفته است که امروزه احداث 
را  جدید  صنعتی  سازهای  و  ساخت  و  کارخانه ها 
از 25  بیش  اگرچه  اضافه کرد.  به آن ها  بایستی  نیز 
در  هدفمند  و  منسجم  باستان شناختی  کاوش  فصل 

دو بازۀ زمانی مختلف در این محوطه صورت گرفته 
است و از همان ابتدا محدوده و گستردگی آثار آن تا 
حدودی مشخص گردید، اما تا کنون محدودۀ عرصه 
و حرایم آن به تصویب نرسیده است. در این راستا به 
منظور جلوگیری از توسعه، گسترش تسطیح اراضی 
و  عرصه  تعیین  پروژۀ  محوطه،  از  بخشی  تخریب  و 
حریم هفت تپه تصویب شد. در این پروژه سعی شده 
است تا با جمع بندی تمامی اطالعات گذشته همچون 
بررسی های سطحی، ژئوفیزیکی و کاوش های صورت 
گمانه های  حفر  و  بررسی های سطحی  انجام  گرفته، 
جدید در پیرامون محوطة باستانی هفت تپه، نه تنها 
نهایی  تصویب  برای  را  آن  حریم  و  عرصه  محدودۀ 
آماده کنیم بلکه درک درستی از گستردگی محوطة 
باستانی هفت تپه در طول دوره های استقراری مختلف 
و ارتباط آن با استقرارهای پیرامون آن بدست بیاوریم. 
همچنین این مطالعات منجر به شناخت دقیق تری از 

چشم انداز فرهنگی این محوطه گردید. 

خوزستان،  میانه،  ایالم  هفت تپه،  کلیدی:  واژگان 
عرصه و حریم. 

گزارشی کوتاه از روند گمانه زنی به منظور
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مقدمه

شهرهای  از  یکی  هفت تپه  باستانی  محوطة 
محوطه  این  است.  میانه  ایالم  دورۀ  به  متعلق  مهم 
 15 حدود  در  خوزستان  شمال  حاصلخیز  دشت  در 
کیلومتری جنوب شرقی شوش و در محدودۀ اراضی 
جغرافیایی  مختصات  در  هفت تپه  صنعت  و  کشت 
در  که  است  گرفته  قرار   39S247842, 3552480
عنوان  تحت   1717 شماره  به   1365/2/21 تاریخ 
»مجموعه تپه های هفت تپه« در فهرست آثار ملی به 

ثبت رسیده است. 

محوطه  این  که  گفت  اطمینان  با  بتوان  شاید   
دارد که دو  قرار  در حاصلخیزترین بخش خوزستان 
رودخانة کرخه )در حدود 10 کیلومتری( و شاوور )در 
حدود 4 کیلومتری( در بخش غربی و جنوب غربی 

آن و رودخانة دز به فاصلة حدود 10 کیلومتری در 
بخش شمال شرقی آن در جریان است )شکل 1(. 
جریان این رودخانه ها زمین های حاصلخیزی را بوجود 
آورده است که نه تنها در گذشته مکان بسیار مناسبی 
اقتصادی  ایجاد و توسعه مراکز مهم سیاسی و  برای 
بوده بلکه امروزه نیز کشت و صنعت هفت تپه، یکی از 
بزرگترین کشت و صنعت های تولید نیشکر، در این 

بخش از دشت خوزستان قرار دارد. 

آن، شکل گیری  جغرافیایی  موقعیت  به  توجه  با 
و  هفت تپه  صنعت  و  کشت  فعالیت های  توسعة  و 
شرکت های صنعتی نوپا تهدیدی جدی برای تخریب 
آن به شمار می رود. اگر چه بیش از نیم قرن از آغاز 
کاوش ها و مطالعات باستان شناختی بر روی این مرکز 
ایالمی می گذرد و از همان آغاز نقشه ای از محدودۀ 
محدودۀ  هنوز  متاسفانه  اما  بود،  تهیه شده  آثار  این 

شکل 1. موقعیت جغرافیایی محوطۀ باستانی هفت تپه در دشت خوزستان )مفیدی نصرآبادی 1389، نقشۀ 1(.
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مسئله  این  است.  نشده  تصویب  آن  حریم  و  عرصه 
باعث بروز مشکالت زیادی نسبت به دخل و تصرف 

در محدودۀ عرصه و حریم این محوطه شده است. 

 1340 دهة  اوایل  و   1330 دهة  اواخر  در 
خورشیدی با شکل گیری کشت و صنعت و کاغذپارس 
هفت تپه، منازل مسکونی )کوی ایالم، هاوایی و آوان( 
تپه  و  هفت تپه  باستانی  محوطة  عرصة  در  اداری  و 
از  این مستحدثات یکی  امروزه  احداث شد.  ابوفندوا 
باستانی  این شهر  مداخالت صورت گرفته در عرصة 
به شمار می روند. با واگذاری این شرکت ها به بخش 
خصوصی بیم آن می رود که این منازل نیز به بخش 
خصوصی واگذار شود. مطمئناً این واگذاری ها یکی از 
می رود.  شمار  به  هفت تپه  تخریب  اصلی  تهدیدهای 
عالوه بر این، گسترش تسطیح اراضی، دو خطه کردن 
ریل راه آهن و بسیاری موارد دیگر از دیگر مباحث 
مطرح شده در محدودۀ عرصه و حریم هفت تپه بوده 
و  چغازنبیل  پایگاه  برای  را  بسیاری  مشکالت  که 

هفت تپه بوجود آورده است. 

تعیین  به منظور  این راستا، پروژۀ گمانه زنی  در 
-943141 شمارۀ  مجوز  با  هفت تپه  حریم  و  عرصه 
پژوهشگاه  از   1394/12/3 مورخه   9271-100
با  نگارنده،  سرپرستی  به  فرهنگی  میراث  سازمان 
استان  میراث  از  حسین زاده  میثم  آقای  نظارت 
خوزستان و با مشاورت علمی و راهبردی آقای سید 
رسول سیدین بروجنی از تاریخ 1394/12/10 لغایت 

1395/1/10 به مدت یک ماه انجام گردید.

روش تعیین عرصه و حریم 

با توجه به گستردگی محوطة باستانی هفت تپه، 
و  مختلف  روش های  با  تا  است  اینجا سعی شده  در 
حریم  و  عرصه  تعیین  به  نسبت  آن ها  جمع بندی 
از  استفاده  این روش ها  از  یکی  اقدام شود.  هفت تپه 

بهزاد  توسط  که  است  ژئوفیزیکی  بررسی های  نتایج 
مفیدی نصرآبادی )1389( در بین سال های 1381 
بررسی  منظور  به  براین،  عالوه  شد.  انجام   1385 تا 
دقیق وضعیت توپوگرافی منطقة پیرامون هفت تپه از 
روش مطالعة عکس های هوایی کرونا و مقایسة آن ها 
است.  شده  استفاده  جدید  ماهواره ای  عکس های  با 
گسترش  وضعیت  از  بهتر  درک  منظور  به  همچنین 
شد  انجام  نیز  پیمایشی  بررسی های  هفت تپه،  شهر 
را  شده  جمع آوری  اطالعات  بتوان  طریق  این  از  تا 
پایان  در  کرد.  ارزیابی  و  مقایسه  کنونی  وضعیت  با 
برای اطمینان از وجود یا عدم وجود آثار در بعضی از 
محدوده ها تعداد 15 گمانه حفر گردید که در ادامه  

نتایج آن ها خواهد آمد.

بررسی ها و بازدیدهای میدانی پیرامون محوطۀ 
باستانی هفت تپه

تاکنون بررسی ها و مطالعات بی شماری در دشت 
الگوهای  از  را  ما  درک  که  گرفته  صورت  خوزستان 
دشت  در  منطقه ای  برهمکنش های  و  استقراری 
و  بررسی ها  این  نتایج  است.  داده  افزایش  شوشان 
مطالعات به خوبی نشان می دهند که محوطة باستانی 
افتاده  هفت تپه را نمی توان بعنوان یک محوطة جدا 
و مجزا نسبت به تپه ها و محوطه های همجوار با آن 
مطالعه کرد. این بدان معنی است که بدون در نظر 
گرفتن تپه ها و محوطه های باستانی پیرامون هفت تپه 
نمی توان محدودۀ عرصه و حریم این شهر باستانی را 

تعیین کرد. 

نه  گمانه زنی،  انجام  با  همزمان  اساس  این  بر 
پیرامون آن  تپه های  تنها حد فاصل بین هفت تپه و 
پیمایش و مطالعه شد، بلکه این تپه ها و محوطه ها نیز 
مورد بازید قرار گرفت. در مجموع 11 تپه و محوطة 
باستانی در محدودۀ حریم محوطة باستانی هفت تپه 
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از دورۀ پیش از تاریخ )دورۀ شوش 1( تا دورۀ ساسانی 
را  این نکته  بایستی  اینجا  وجود دارد )شکل 2(. در 
)تپه   1 شمارۀ  تپه های  متاسفانه  که  شوم  یادآور 
شویعKS 54( 10 ،8 ،7 ،6 ،)( و 11 )KS 55( به 
دلیل تسطیح اراضی کاماًل تخریب شده و امروزه در 
آن ها نیشکر کشت می شود. مطالعات و بررسی های ما 
بر روی این تپه ها به خوبی وجود سفال های شکسته 
و احتماالً بقایای آثار معماری در الیه های پایین تر را 

نشان می دهد. 

کمتر  تپه های  از  یکی   )2 )شکل   4 شمارۀ  تپة 
شناخته شده متعلق به دوران پیش از تاریخی است 
تخریب شده  آن  از  مهمی  بخش  بلدوزر  تیغة  با  که 
است. سفال های بدست آمده از این تپه نشان می دهد 
که این تپه از اواخر هزارۀ پنجم تا اوایل هزارۀ چهارم 
بوده  مسکونی   )2 و   1 شوش  )دورۀ  میالد  از  پیش 
است. با توجه به اینکه عزت اهلل نگهبان اشاره می کند 
بر روی یکی از تپه های حاشیه شمالی به نام ماهی تپه 

از  پیش  دوران  به  متعلق  و  کرده  حفر  گمانه های 
بتوان  شاید   ،)89  :1372 )نگهبان  است  تاریخی 
ماهی تپه  همان  محوطه  این  که  داد  را  احتمال  این 
 )KS 54( تپه جنگل ،)KS 59( باشد. تپه ابوفندوا
ایالمی  تپه های  از مهم ترین   )KS 1x( تپه شویع  و 
در محدوۀ حریم هفت تپه است که به احتمال خیلی 
با هفت تپه  نزدیکی  اجتماعی  و  ارتباط سیاسی  زیاد 
بازی  میانه  ایالم  شاید  و  سوکلمخ  دورۀ  طول  در 

می کرده اند. 

صورت  کاوش های  و  بررسی ها  به  کوتاه  نگاهی 
گرفته در هفت تپه 

دمرگان  ژاک  توسط  بار  اولین  برای  هفت تپه 
آن  در  که  میالدی  نوزدهم  قرن  اواخر  در  فرانسوی 
باستان شناختی  کاوش های  هیئت  رئیس  زمان 
بازدید  مورد  و  شناسایی  بود،  شوش  در  فرانسوی ها 
قرار گرفت. این محوطة باستانی بعدها توسط رابرت 

شکل 2. پراکندگی تپه های موجود در محدودۀ حریم محوطۀ باستانی هفت تپه.
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مک آدمز از دانشگاه شیکاگو بررسی و تحت عنوان 
KS 98  بر روی نقشة ارائه شده توسط او مشخص 

 .)Adams 1962( گردید

 1340 دهة  اوایل  و   1330 دهة  اواخر  در 
صنعت  و  کشت  فعالیت های  شروع  با  خورشیدی 
چهارچوب  در  اراضی  تسطیح  منظور  به  هفت تپه 
از  بخشی  به  بولدوزر  تیغة  هفت تپه،  نیشکر  طرح 
طاق یک آرامگاه ایالمی که از آجر ساخته شده بود، 
برخورد کرد. در همان زمان با اقدام به موقع مسؤولین 
از اراضی متوقف و عزت اهلل  وقت تسطیح این بخش 
نگهبان از طرف مرکز باستان شناسی ایران به منطقه 
کاوش های  گرفته،  صورت  بازدید  با  می شود.  اعزام 
باستان شناسی هفت تپه در سال 1344 به سرپرستی 
ایشان و با همکاری دانشگاه تهران شروع که تا سال 

1357 خورشیدی ادامه داشت )نگهبان 1372(. 

به  ترانشه   150 حدود  کاوش ها  این  طول  در 
ابعاد 10 در 10 متر کاوش گردید. در فصول نخست، 
بر روی بخش شمال غربی محوطه،  کاوش ها بیشتر 
را  آثار  از  بخشی  بولدوزر  تیغة  که  جایی  در  درست 
کاوش ها  این  است.  بوده  متمرکز  بود،  کرده  نمایان 
عظیم  ساختمانی  مجموعة  یک  شناسایی  به  منجر 
گردید که شامل دو مقبرۀ زیرزمینی و یک مجموعه 
است  جنوبی  بخش  در  آن،  با  مرتبط  ساختمانی 

)نگهبان 1372(. 

غربی  شمال  وضعیت  نسبی  شدن  مشخص  با 
شهر، در فصول بعدی کاوش ها به سمت جنوب شرقی 
محوطه گسترش پیدا کرد که منجر به شناسایی دو 
سکوی خشتی گردید. کاوش در بخش سکوی شمارۀ 
است  معروف  نیز  یک  شمارۀ  ساختمان  به  که  یک 
در  مختلفی  سالن های  و  اتاق ها  شناسایی  به  منجر 
سکو  این  شرقی  بخش  در  شد.  سکو  این  پیرامون 
کاوش  کوره  با  حیاط  یک  و  سالن  یک  کارگاه،  یک 

شده  کاوش  اتاق های  از  یکی  در  همچنین  گردید. 
زیادی  تعداد  خشتی  سکوی  این  شمالی  بخش  در 
اشیای  آثار معماری و  الواح گلی بدست آمده است. 
بدست آمده در این کاوش ها و همچنین مطالعة متون 
کتبی بدست آمده از این محوطه منعکس کننده این 
موضوع بود که هفت تپه نه یک استقرار کوچک بلکه 
م.  پ.  دوم  هزارۀ  اواسط  به  مربوط  بزرگ  شهر  یک 
پ.م.   14 و   15 قرن  به  متعلق  دیگر  عبارت  به  یا 
از  دقیق تری  شناخت  به  منجر  کاوش ها  این  است. 
محوطة باستانی هفت تپه و دورۀ پادشاهی تپتی اهر و 

اینشوشیناک  شرـ ایلی شد )نگهبان 1372(.

 1357 سال  در  اسالمی  انقالب  وقوع  از  بعد 
کاوش ها  این  ادامة  تحمیلی،  جنگ  و  خورشیدی 
ایجاد  با  طوالنی  وقفة  یک  از  پس  گردید.  متوقف 
پایگاه میراث فرهنگی چغازنبیل و هفت تپه در سال 
1379 خورشیدی، مطالعات باستان شناسی هفت تپه 
در چهارچوب بررسی و کاوش گسترده در سطح شهر 
توسط بهزاد مفیدی نصرآبادی از سال 1381 شروع 
نصرآبادی  )مفیدی  است  داشته  تداوم  نیز  تاکنون  و 
نیز  نخست  سال های  همان  در   .)1389  ،1394
گستردگی  از  نقشه ای  و  گزارش  نصرآبادی  مفیدی 
آثار در محوطة باستانی هفت تپه آماده کرد )مفیدی 

نصرآبادی 1390(.

راستای  در  نوعی  به  واقع  در  جدید  مطالعات 
گرفته  صورت  آن ها  ادامة  در  و  گذشته  کاوش های 
است. در کاوش های اخیر سعی گردید تا با استفاده 
ژئوفیزیک  بررسی های  همچون  جدید  روش های  از 
محوطه در سطح وسیع، وسعت آثار معماری هفت تپه 
و  مطالعه  همدیگر  با  آن ها  ارتباط  و  گستردگی  و 
شناسایی شود. از آغاز کاوش های جدید تا سال 1385 
بررسی  مورد  محوطه  مختلف  بخش های  خورشیدی 
ژئوفیزیکی و مساحتی حدود 1100 متر مربع کاوش 
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به دو روش  ژئوفیزیکی هفت تپه  بررسی های  گردید. 
ژئومغناطیسی و ژئوالکتریکی بین سال های 1381 تا 
1385 انجام شد که در مجموع مساحتی حدود 26 
نصرآبادی  )مفیدی  قرار گرفت  پیمایش  مورد  هکتار 
1389(. نتایج این بررسی ها منجر به شناخت دقیق تر 
قرارگیری  وضعیت  و  ساختارها  پراکندگی  چگونگی 
کوتاهی  بسیار  زمان  مدت  در  هفت تپه  باستانی  آثار 

بدون انجام هرگونه کاوش گردید. 

کاوش های  و  جدید  مطالعات  نتایج  تلفیق  با 
موجود  ساختارهای  از  کامل تری  نقشة  گذشته، 
این  به  توجه  با   .)3 )شکل  آمد  بدست  هفت تپه  در 
مطالعات و کاوش های صورت گرفته در گذشته بدون 
پنج  کلی  بطور  آرامگاه  ساختمان  گرفتن  نظر  در 
مجموعة ساختاری عظیم تشخیص داده شد که هر 
کدام دارای حیاط های بسیار بزرگی بوده است و بر 
روی نقشه ارائه شده در باال با حروف A  تا E  نشان 

داده شده اند )مفیدی نصرآبادی 1389: 9(. 

را  هفت تپه  در  شده  شناسایی  ساختارهای 
می توان بصورت کلی به 3 گروه تقسیم کرد )مفیدی 
آرامگاه  دو  شامل  اول  گروه   .)11  :1389 نصرآبادی 
زیر زمینی و ساختمان های مرتبط با آن است که در 

دارد. گروه دوم شامل  قرار  گوشة شمال غربی شهر 
در  که  هستند   D ،C ،B ،A حیاط های  مجموعه 
تراس ها  این  دارند.  قرار  خشتی  تراس های  پیرامون 
و  اتاق ها  بوده اند.  معابد  قرارگیری  محل  احتماالً 
احتمال  به  آن ها،  اطراف  در  شده  کاوش  سالن های 
انبارها،  همچون  معابد  با  مرتبط  بخش های  زیاد 
امور  آن ها  در  که  بوده  غیره  و  آشپزخانه  کارگاه ها، 
انجام می گرفته است  به معابد  اداری و مالی مربوط 
شامل  سوم  گروه   .)12  :1389 نصرآبادی  )مفیدی 
شرقی  جنوب  بخش  در  شده  شناسایی  ساختارهای 
محوطة حیاط E هستند )شکل 3(. این ساختارها 
به احتمال خیلی زیاد به سمت جنوب شرقی محوطه 
امتداد داشته است که متاسفانه امروزه به دلیل منازل 
ساختمانی ایجاد شده توسط کشت و صنعت نیشکر 
فضایی  تقسیم  به  توجه  با  رفته اند.  بین  از  هفت تپه 
می توان این ساختارها را به عنوان یک کاخ همچون 
حیاط  یک  دارای  که  چغازنبیل  در  موجود  کاخ های 
مربع شکل مرکزی و اتاق های پیرامونی است در نظر 
گرفت )مفیدی نصرآبادی 1389: 13(. عالوه بر این 
قرار  شهر  جنوبی  بخش  در  نیز  بزرگی  ساختارهای 
دارد. در این بخش بقایای یک ساختمان اداری کاوش 
تقسیم  و  آمده  بدست  الواح  به  توجه  با  که  گردید 

در  کاوش های گذشته.  نتایج  با  آن ها  تلفیق  و  در هفت تپه  ژئوفیزیک  اندازه گیری های  نقشه   .3 شکل 
بر مبنای نقشۀ ژئوفیزیک  شکل راست قسمت های پررنگ نقشۀ کاوش های گذشته و قسمت های کمرنگ 

است )مفیدی نصرآبادی 1389 تصویر 4(. 
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فضایی می توان آن را به عنوان یک مرکز اداری برای 
فهرست برداری، بایگانی و نگهداری اشیای خاص در 

نظر گرفت )مفیدی نصرآبادی 1389: 53(. 

کاوش های  نتایج  که  گفت  باید  مجموع  در 
اطالعات  تنها  نه  اخیر  و  گذشته  باستان شناختی 
بسیار ارزنده ای از اواسط هزارۀ دوم پ.م. )ایالم میانه( 
یعنی دورۀ سلطنت تپتی اهر و اینشوشیناک  شرـ ایلی 
بسیار  نتایج  جدید  کاوش های  بلکه  می کنند،  ارائه 
پ.م.  دوم  هزارۀ  گاهنگاری  منظر  از  ارزشمندی 
بخصوص گذار از دورۀ سوکلمخ به ایالم میانه به همراه 
داشته است. این مطالعات به خوبی نشان می دهند که 
شکل  سوکلمخ  دورۀ  اواخر  در  هفت تپه  در  استقرار 
گرفته و در فاز نخست دورۀ ایالم میانه به یک شهر 
مهم در دشت شوشان تبدیل شده است. در مجموع 
هفت تپه  در  ایالمی  ساختاری  دورۀ  چهار  می توان 
نصرآبادی 1394،133(. پس  )مفیدی  داد  تشخیص 
از یک وقفة طوالنی این شهر، دوباره در طول دورۀ 
پارتی و ساسانی مسکونی بوده اما هرگز اهمیت قبلی 

خود را دیگر بازنیافته است.  

گمانه های محدودۀ هفت تپه 

گمانه   15 مجموع  در  مطالعات،  این  طول  در 
باستانی  محوطه  مختلف  جهات  در  مختلف  ابعاد  به 

هفت تپه ایجاد گردید )شکل 4 و جدول 2(. به منظور 
در  شده  کاوش  ترانشه های  شمارۀ  با  تداخل  عدم 
هفت تپه، شماره گذاری تپه ها از شماره 1000 شروع 
بودن  زیر کشت  دلیل  به  غربی  است. در ضلع  شده 
محدوده و حفر کانال های آبیاری و فعالیت های شرکت 
نگردید  ایجاد  گمانه ای  پایین(،  )بنگرید  مخابرات 
بخش  این  در  را  فشرده ای  سطحی  بررسی های  اما 
انجام دادیم. یکی از مشکالت تعیین عرصه و حریم 
و  شمالی  محدودۀ  تعیین  هفت تپه  باستانی  محوطة 
شرقی این محوطه است که به شدت تخریب شده و 
این محدوده ها در اختیار کشت و صنعت هفت تپه  و 
این راستا همانطور که در شکل  راه آهن است. در 
بخش ها  این  در  گمانه ها  بیشترین  است  4 مشخص 

ایجاد گردید. 

حفر  گمانه های  و  آهن  راه  ریل  شرقی  حاشیۀ 
شده در آن 

در حاشیة شرقی ریل راه آهن، سه گمانة 1000، 
1001 و 1002 ایجاد گردید )شکل 4 و جدول 2(. 
همة این گمانه ها در حد فاصل بین ریل راه آهن و 
کانال آب )احتماالً کانال قدیمی( ایجاد شدند. یکی 
از دالیل ایجاد این گمانه ها وجود سفال های شاخص 
ایالم میانه بر روی سطح آن بود، هر چند در کاوش 

بازۀ زمانیدورهدوره های ساختاری ایالمی

سده های 17 و 16 پیش از میالدسوکل مخدورۀ ساختاری اول

سدۀ 15 پیش از میالدفاز اول ایالمی میانهدورۀ ساختاری دوم

اواخر سدۀ 15 تا اوایل سدۀ 14 پیش از میالدفاز اول ایالمی میانهدورۀ ساختاری سوم

سدۀ 14 پیش از میالدفاز اول ایالمی میانهدورۀ ساختاری چهارم

جدول 1. دوره های ساختاری ایالمی مختلف براساس کاوش ها و مطالعات جدید )مفیدی نصرآبادی 1394، جدول 5(.
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نشد.  داده  تشخیص  باستانی  الیة  هیچ  گمانه ها  این 
همچنین با توجه به وضعیت توپوگرافی و چشم انداز 
هفت تپه به نظر می رسد این بخش از محوطه کمتر 
است.  گرفته  قرار  تسطیح  و  تعرض  مورد  و  تخریب 
از  بخشی  تنها  عنوان  به  را  بخش  این  بتوان  شاید 
حاشیة شمال شرقی شهر باستانی هفت تپه به شمار 
تغییری  هیچ  آن  چشم انداز  و  توپوگرافی  که  آورد 

نکرده است )شکل 5(. 

اگر چه در هیچ کدام از این گمانه ها به جزء در 
الیه های سطحی و روی سطح این بخش هیچ قطعه 
سفال یا به عبارت دیگر هیچ الیة فرهنگی شناسایی 
نشد، اما بایستی به این نکته توجه داشت که محوطة 
باستانی هفت تپه یک شهر باستانی است که مطمئناً 
همة جای شهر به صورت یکسان و فشرده مسکونی 
کاوش های  که  همانطور  این،  بر  عالوه  است.  نبوده 
فرهنگی  بقایای  می دهند  نشان  خوبی  به  هفت تپه 
و معماری ایالمی در این شهر در عمق بسیار کمی 
وجود دارد. بر این اساس با توجه به تراکم سفال های 
وجود  عدم  و  بخش  این  در  کم  بسیار  سطح االرضِی 
قسمت  این  که  می رسد  نظر  به  فرهنگی  الیه های 

بخشی از حاشیة شمال شرقی شهر به شمار می رفته 
وجود  بخش  این  در  هم  ساختاری  چنانچه  و  است 
ساختارهای  به  نسبت  زیاد  احتمال  به  است،  داشته 
شهر  عادی  مردم  به  مربوط  و  کوچک تر  شهر  مرکز 
بوده که احتماالً به دلیل عبور وسایل نقلیة کشاورزی، 
ساخت ریل راه آهن و همچنین تسطیح اراضی از بین 
سه  فقط  بخش  این  در  البته   .)4 )شکل  است  رفته 
ایجاد گردیده که نسبت  گمانة کوچک 2 در 1 متر 
همچنان  و  بوده  کم  بسیار  محدوده  این  وسعت  به 
دیگر  قسمت های  در  که  دارد  وجود  احتمال  این 
بقایای  یا  فرهنگی  الیه های  همچنان  محدوده  این 

ساختاری یافت شود. 

گمانه ها و بررسی ها در محدودۀ شمالی هفت تپه 

در  جدید  مطالعات  آغاز  نخست  سال های  در 
ژئوفیزیکی  بررسی های  نصرآبادی  مفیدی  هفت تپه، 
در محدودۀ شمالی این محوطة باستانی در حدفاصل 
بین جادۀ هفت تپه و ریل راه آهن که امروزه در آن ها 
انجام داد )مفیدی نصرآبادی  نیشکر کشت می شود، 
1389(. متاسفانه به دلیل کشت نیشکر امکان انجام 

شماره گمانه مختصات جغرافیایی شماره گمانه مختصات جغرافیایی

1000 39 S 248386, 3552699 1008 39 S 248551, 3551770

1001 39 S 248309, 3552833 1009 39 S 248360, 3551433

1002 39 S 248498, 3552334 1010 39 S 247469, 3551865

1003 39 S 248024, 3552599 1011 39 S 247684, 3551792

1004 39 S 248544, 3551788 1012 39 S 247942, 3552701

1005 39 S 248550, 3551779 1013 39 S 247978, 3552831

1006 39 S 248312, 3552316 1014 39 S 247807, 3552815

1007 39 S 248393, 3552220 ۱۰۱۵ 39 S 248200, 3552464

جدول 2. مختصات جغرافیایی گمانه ها.
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نداشت؛  وجود  بخش  این  در  گسترده  بررسی های 
تصاویر  بررسی  و  مطالعات  این  نتایج  وجود  این  با 
ماهواره ای به خوبی نشان می دهد که ساختمان های 
در  و  نبوده  متمرکز  مرکزی  به بخش  بزرگ محدود 
دیگر مناطق شهر نیز بقایای این ساختارها وجود دارد 
به بررسی ها  با توجه  )مفیدی نصرآبادی 1390: 5(. 
قابل  عظیم  ساختاری  محدوده،  این  در  مطالعات  و 
ساختار  یک  به  مربوط  احتماالً  و  است  تشخیص 
خشتی باشد )مفیدی نصرآبادی 1390: 6، در اینجا 

شکل 6(. 

در  هفت تپه،  جادۀ  توپوگرافی  این  بر  عالوه 
به  که  جاده ای  و  هفت تپه  آرامگاه های  بین  محدودۀ 

موزه منتهی می شود، دارای پستی و بلندی هایی است 
که به نظر می رسد این عوارض به دلیل ساختارهای 
زیر آن بوجود آمده اند. همچنین پیمایش سطحی در 
 55 از  بیش  اگرچه  که  می دهد  نشان  محدوده  این 
سال است که هر ساله در آن نیشکر کشت می شود، 
اما به راحتی می توان قطعات سفال زیادی را در آن 
شهر  گستردگی  و  آثار  وجود  از  نشان  که  کرد  پیدا 

باستانی هفت تپه در این محدوده دارد. 

در این راستا، در این محدوده سه گمانه 1003، 
گردید  ایجاد  متر   1 در   2 ابعاد  به   1013  ،1012
)شکل 4 و جدول 2(. متاسفانه به دلیل وجود کشت 
نتوانستیم  الزم،  هماهنگی های  مشکالت  و  نیشکر 

شکل 4. موقعیت جغرافیایی گمانه ها در محوطۀ باستانی هفت تپه.
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حفر  خشتی  ساختار  این  روی  بر  دقیقاً  را  گمانه ها 
بهتر  را  ساختار  این  طریق  آن  از  بتوان  تا  کنیم 

شناسایی و معرفی کرد. 

در هر سه گمانه تا عمق 45 سانتیمتری از سطح 
ساالنه،  مکرر  آبیاری های  و  شخم  دلیل  به  دشت 
الیه ای مضطرب که در آن ها تعداد قابل توجهی سفال 
کشاورزي  دلیل  به  گردید.  کاوش  بود،  آمده  بدست 
بدنه هاي  به صورت  سفال ها  این  مکرر،  و شخم هاي 
تعداد کمی سفال  بنابراین  شکسته کوچک هستند، 
آمد.  بدست  گمانه ها  این  از  طراحي  قابل  شاخص 
هفت تپه  ایالمی  سفال  نوع  از  سفال ها  این  تمامی 
هستند که در دو طیف رنگي نخودي و نخودی مایل 
به نارنجي روشن قابل تفکیک هستند. در چند مورد 
قابل  سفال  داخل  در  سوختگي  یا  قیر  اثر  آن ها  از 
مشاهده است. در گمانة 1003 تعداد سه قطعه سنگ 
که به نظر مي رسد از نوع سنگ هاي کار شده باشند، 
در  الیه  این  زیر  در  راست(.   ،7 )تصویر  آمد  بدست 
یا  خشتی  احتماالً  بستر  یک  بقایای  ترانشه  سه  هر 

آوارخشتی قرار داشت که به دلیل نفوذ آب به صورت 
الیه ای با درصد رطوبت باال و بصورت گل و الی در 
آمده بود. به دلیل محدودۀ کم کاوش و رطوبت باال 
تشخیص رج های خشت و اندازۀ آن ها قابل تشخیص 
نبود و رد هیچ ساختاری تشخیص داده نشد. البالی 
داشت  وجود  نیز  سفال  شکسته  قطعات  الیه  این 

)شکل 7، چپ(. 

همچنین به منظور شناخت گستردگی و وجود یا 
عدم وجود آثار در بخش شمال غربی محوطة باستانی 
این  در  کاوش  گردید.  ایجاد   1014 گمانة  هفت تپه 
گمانه تا عمق 1 متر ادامه داشت که در مجموعه سه 
قطعات  زیادی  بسیار  تعداد  داده شد.  تشخیص  الیه 
سفالی شکسته از این گمانه بدست آمده است. این 
که  بوده  سفالی  ظروف  بدنة  شامل  عموماً  سفال ها 
یک  و  نارنجي  و  نخودي  طیف  در  را  آن ها  می توان 
این، تعدادي  بر  نمونة قرمز تقسیم بندی کرد. عالوه 
سفال لعابدار مربوط به دورۀ اشکانی و ساسانی هم در 
بین سفال ها مشاهده شد )شکل 8 چپ( همچنین در 

شکل 5. تصویر ماهواره ای بینگ از وضعیت چشم انداز بخش شمال شرقی ریل راه آهن که گمانه های 1000، 1001 و 
1002 در این بخش ایجاد گردیدند )سمت چپ( و تصویر چشم انداز همین بخش )سمت راست(. 
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شکل 6. موقعیت آنومالی بر روی نقشۀ اندازه گیری ژئومغناطیس محدودۀ شمالی )راست( و محوطه و عکس هوایی 
با رد سازۀ خشتی )چپ(، ) مفیدی نصرآبادی 1390، شکل 7(. 

شکسته  آجرهاي  تعدادي  گمانه  این  سطحي  خاک 
نیز دیده شد. در عمق 23 سانتیمتر و در فاصله 37 
سانتیمتري از دیوارۀ غربي و 62 سانتیمتري دیوارۀ 
اسب  احتماالً  سفالین  حیواني  پیکرک  یک  شمالي، 
گردن  پایین  در  درست  و  کمر  روي  بر  آمد.  بدست 
از  بخشی  آن یک برجستگی وجود دارد که احتماالً 
زین آن بوده و اثر رنگ قرمز بر روی این بخش قابل 
با توجه به فرم این  مشاهده است )شکل 8 راست(. 
پیکرک که با پیکرک های بدست آمده از شوش قابل 
مقایسه است می توان آ ن را در دورۀ اشکانی یا ساسانی 

تاریخنگاری کرد. 

معماری  فضای  هیچ  باال  گمانة  در چهار  اگرچه 
یا الیة فرهنگی خاصی بدست نیامده است، اما تعداد 
زیاد سفال های سطحی و الیه های مضطرب احتماالً 
به  آوار خشتی در گمانة 1003 و 1012  یا  خشتی 
خوبی نمایانگر این موضوع است که محدودۀ شمالی 
انتهای  تا  هفت تپه  باستانی  محوطة  غربی  شمال  و 
مزارع نیشکر )ریل راه آهن( گسترش پیدا می کرده 
است. همچنین بررسی های سطحی صورت گرفته در 
حدفاصل بین گمانه های ایجاد شده تا ریل راه آهن 
که منجر به مشاهده تراکم سفال تا این قسمت شد، 

گواهی دیگر بر این موضوع است. 

گمانه های محدودۀ گلخانه و حوضچۀ آب کشت 
و صنعت هفت تپه 

در بررسی ها و گزارشات محلی گذشته شواهدی 
دال بر وجود آثار در محدودۀ گلخانه کشت و صنعت 
هفت تپه و حوضچة آب روبروی موزۀ هفت تپه گزارش 
شده بود  )مفیدی نصرآبادی 1390(. در این راستا با 
توجه به تخریبات و مداخالت صورت گرفته تصمیم 
محدودۀ  در   )1007 و   1006  ( گمانه  دو  ایجاد  به 
هفت تپه  صنعت  و  کشت  آبیاری  ادارۀ  و  گلخانه 

گرفتیم )شکل 9(. 

محمود  آقاي  گفته هاي  اساس  بر   1006 گمانة 
زارع که سال ها پیش مسئول و باغبان این بخش بوده، 
ایجاد شده است )شکل 4، 9 و جدول 2(. بر اساس 
گفته هاي ایشان در حین کند وکاو براي تولید کود 
قدیمی  کوزۀ  چند  بقایای  به  گلخانه،  گل هاي  براي 
برخورد شده بود. بر این اساس، دقیقاً در محلی که 
غربی  جنوب  گوشة  یعنی  بودند،  داده  نشان  ایشان 
اتاق نگهبانی گلخانه، گمانه ای به ابعاد 2/50 متر در 
2/10 متر در جهت شمال شرقی  جنوب غربي ایجاد 

گردید )شکل 10(. 
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بالفاصله  سطحی  الیة  همان  در  گمانه،  این  در 
نشان  که  آمد  دست  به  سفال  از  عظیمي  حجم 
عمق  همین  در  داشت.  بخش  این  در  آثار  وجود  از 
در جهت  دیوار سیماني جدید  یک  بقایای  بالفاصله 
شمال شرقي- جنوب غربي )شکل 10، راست( نمایان 
این دیوار سیمانی آسیب جدی به  گردید. متاسفانه 
آثار وارد کرده، به حدي که در بخش  از  این بخش 
انتهایي این دیوار بقایاي یک جام ته دکمه اي مربوط 

به دورۀ ایالم میانه در زیر دیوار بدست آمد.  

به نظر می رسد ساخت این دیوار و گودال کنده 
شده دلیل اصلی تخریب آثار الیه های زیرین و آوردن 
سفال ها به الیة سطحی بوده است. با توجه به وقت 
دیوار  غربی  محدودۀ  در  کاوش  کم  محدودۀ  و  کم 
ادامه  آن  شرقی  محدودۀ  در  تنها  کاوش  سیمانی، 
درست  گمانه،  شرقي  شمال  قسمت  در  کرد.  پیدا 

شکستة  بقایاي  شده،  حفر  چالة  انتهایي  قسمت  در 
به  اجاق  این  اجاقي دیده مي شود. متاسفانه  احتماالً 
دلیل ایجاد دیوار سیمانی و چالة کنده شده در کنار 
مانده  باقی  آن  از  و فقط بخش کوچکی  تخریب  آن 
بود. در اطراف این اجاق تعداد زیادي قطعات جوش 

کوره نیز به دست آمد. 

خشتی  تودۀ  یک  بقایای  به  محدوده  این  در 
برخورد کردیم که تا عمق 140 سانتیمتری از سطح 
سیمانی  دیوار  ساخت  که  می کرد  پیدا  ادامه  گمانه 
جدید بخشی از این ساختار را تخریب و بریده است. 
 39/38 در   43 ابعاد  در  ساختار  این  خشت های 
سانتي متر هستند. برای شناخت بهتر این ساختار و 
الیه های قدیمی تر کاوش در بخش جنوب غربي این 
 185 عمق  تا  ساختار،  کنار  در  دقیقاً  یعنی  گمانه، 
یا  فرهنگی  مواد  هیچ  کرد.  پیدا  ادامه  سانتیمتری 

شکل 7. سفال ها و ابزار سنگی بدست آمده از گمانۀ 1003 )سمت راست( و وضعیت الیه نگاری گمانۀ 1003 )سمت چپ(.
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ساختاری از این الیه بدست نیامد و به نظر می رسد 
ایجاد شده  بکر  بر روی خاک  که ساختار ذکر شده 
به سمت  این ساختار خشتی  نظر می رسد  به  است. 
شمال غربی ترانشه امتداد داشته و این حجم سفالی 
مربوط به فضای درونی آن باشد که پس از حفر زمین 
ایجاد دیوار سیمانی خاک آن به سمت راست  برای 
این  کم  وسعت  به  توجه  با  است.  ریخته شده  دیوار 
گمانه جهت و وسعت این ساختار یا دیوار و ارتباط 

آن با اجاق شناسایی شده مشخص نیست.

عالوه بر قطعات سفال بسیار زیاد، چندین شی 
شاخص از این ترانشه بدست آمده است. هیچ کدام 
بافت  در  این گمانه  از  آمده  بدست  فرهنگی  مواد  از 
ایجاد  برای  شده  کنده  چالة  از  و  نبوده  خود  اصلی 
دیوار سیمانی بدست آمده اند )شکل 12(. از مهم ترین 
یافته های این گمانه می توان به بخشی از یک پیکرک 
حیوانی احتماالً گاو، ظرف سفالی پایه دار که احتماالً 
از  بخشی  است،  داشته  مذهبی  و  آیینی  کاربردی 
برای  ابزاری  به عنوان  احتماالً  یک مالقة سفالی که 
فلزی  شی  است،  می شده  استفاده  تولیدی  کارهای 

احتماالً مار با یک ورقة بسیار نازک طال در دهان و دم 
آن که نمونه ای بسیار جالب از هنر ظریف فلزگری در 
هفت تپه است، کاسة سفالی و سردوک سفالی اشاره 
کرد )شکل 12(. مطالعة مقدماتی سفال ها و اشیای 
بدست آمده نشان می دهد که همگی این اشیا مربوط 
سفال  هیچ  و  است  میانه  ایالم  دورۀ  نخست  فاز  به 
یا  قدیمی تر  دوره های  به  را  آن  بتوان  که  شیئی  یا 
جدیدتر از ایالم میانه تاریخگذاری کرد، بدست نیامد. 
با توجه به تعداد زیاد جوش کوره، یک الیة حرارت 
دیده )احتماالً بخشی از اجاق( و بقایای یک کاسة گل 
اخرا و حجم بسیار زیاد سفال در یک محدودۀ بسیار 
کوچک، می توان این احتمال را داد که این ساختار یا 
بطور کلی این بخش از شهر هفت تپه می تواند مربوط 
به بخش تولیدی شهر بوده باشد. هرچند برای تایید 
این  در  گسترده تری  کاوش های  به  نیاز  فرضیه  این 

بخش است. 

اساس  بر  قبلی  گمانة  همچون   1007 گمانة 
در  آثار  بر وجود  مبنی  زارع  آقای محمود  گفته های 
زمان انتقال کابل مخابرات )فیبر نوري( در این بخش، 

حیوانی  پیکرک  و  )سمت چپ(   1014 گمانۀ  الیۀ سطحی  از  آمده  بدست  8. سفال های  شکل 
احتماالً اسب، احتماالً از دورۀ اشکانی )سمت راست(.
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قسمت  در   .)2 جدول  و   9  ،3 )شکل  گردید  ایجاد 
از  سانتی متری   164 عمق  در  گمانه  شرقی  جنوب 
که  کردیم  برخورد  مخابرات  کابل  به  گمانه  سطح 
تعداد زیادی سفال همچون بخش هایی از جام های ته 
دکمه ای شاخص هفت تپه از این عمق بدست آمد. به 
نظر می رسد این بخش از هفت تپه در سطحی بسیار 
پایین تر از لحاظ ارتفاع نسبت به مرکز شهر هفت تپه 
شاهد  سانتی متری   165 عمق  تا  چراکه  است،  بوده 
هستیم.  معاصر  آواری  و  پرشدگی  مختلف  الیه های 
از این عمق است که به نظر می رسد بستر اصلی یا 
سطح اصلی محوطة باستانی هفت تپه شروع می شود. 
در عمق 165 تا 195 سانتی متری از سطح گمانه به 
یک الیة احتماالً آواری از خشت برخورد کردیم که 
بقایای چند قطعه سفال در آن نیز بدست آمده است 

)شکل 13(.  

همانطور که اشاره شد، در روبروی موزۀ هفت تپه 
حوضچة بزرگ آب کشت و صنعت هفت تپه قرار دارد. 
رضواني  محمدامین  آقاي  پروژه  این  انجام  زمان  در 
یکي از نگهبانان و مراقبان آثار موزه متوجه شد که 

شکل 9. محل گمانه های ایجاد شده در محدودۀ گلخانه و موقعیت آن ها نسبت به آثار کاوش شده در هفت تپه.

در ضلع جنوبي حوضچه بر اثر احیاي کانال ورودي 
سفال  از  عظیمي  حجم   ،)4 )شکل  حوضچه  به  آب 
بالفاصله طي  است.  نمایان شده  و چند ظرف سالم 
بازدیدي که از محل داشتیم متوجه شدیم کشت و 
را  کانال  دو طرف  سیماني  لبه هاي  هفت تپه  صنعت 
برداشته و قطعات زیادي سفال که شامل چند جام 
گردید.  نمایان  بود،  سالم  کاسه  یک  و  سالم  نیمه 
عالوه بر این، در دو طرف لبة ورودي آب به حوضچه، 
قابل مشاهده  بقایاي رج هاي خشتي دیوار به خوبي 
بود )شکل 14(. همچنین در بین بقایاي یافته شده، 
چند تکه استخوان نیز مشاهده گردید. بر این اساس 
تصمیم گرفته شد گمانه اي در این محل ایجاد گردد، 
تا نه تنها آثار نمایان شده ثبت و مستندنگاری شود، 
بلکه بتوان وضعیت عرصه و حریم هفت تپه را در این 

بخش از شهر بهتر شناخت. 

متر در جهت  و طول 3  به عرض 2  این گمانه 
پل  غربی  بازوی  کنار  در  و  حوضچه  به  آب  ورودی 
ایجاد گردید )شکل14 الف و ب(. پس از کاوش در 
این بخش در مجموع هفت الیه و بقایای یک دیوار 
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خشتی تشخیص داده شد )شکل 14 ت(. مطالعات 
مقدماتی مواد بدست آمده از این گمانه نشان می دهد 
هر  که  بوده  معماری  بقایای  دارای   7 تا   2 الیة  که 
میانه  ایالم  دورۀ  نخست  فاز  در  را می توان  آن ها  دو 
شرکت  فشار  دلیل  به  متاسفانه  کرد.  تاریخنگاری 
شب،  در  آب  شدن  باز  و  هفت تپه  صنعت  و  کشت 
دقیقاً  و  نشدیم  این بخش  در  ادامة کاوش  به  موفق 
قرار  بکر  و 7 خاک  زیر الیة 6  در  نیست که  معلوم 
عمق  تا  همچنان  قدیمی تر  الیه های  اینکه  یا  دارد، 
زیادی  تعداد  بر  عالوه  می کند.  پیدا  ادامه  پایین تر 

سفال های شاخص متعلق به دورۀ ایالم میانه همزمان 
با دومین دورۀ ساختار هفت تپه چندین شی شاخص 
از این گمانه بدست آمد. از مهم ترین اشیا می توان به 
پیکرک  تنه یک  پایین  نیمه سالم،  دو ظرف سفالی 
انسانی و بخشی از یک مدل تختخواب سفالین اشاره 

کرد )شکل 14 پ(. 

اگرچه کاوش در یک محدودۀ بسیار کوچک در 
زیاد  بسیار  حجم  معماری،  الیه های  اما  بود،  جریان 
)شکل  گمانه  این  از  آمده  بدست  اشیای  و  سفال ها 

شکل 10. وضعیت گمانۀ 1006 قبل از کاوش )سمت چپ( و موقعیت آن در گلخانه )سمت راست(.

شکل 11. وضعیت گمانۀ 1006 قبل از کاوش )سمت چپ( و موقعیت آن در گلخانه )سمت راست(.
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18( و بررسی های سطحی پیرامون این حوضچه به 
خوبی نمایانگر این نکته است که اگرچه بیش از 55 
سال است از ساخت، الیروبی و آبگیری این حوضچه 
ساخته  باستانی  آثار  روی  بر  ساختار  این  می گذرد، 
پابرجاست. مطمئناً ساخت  آثار آن همچنان  و  شده 
از  آبگیری ساالنة آن بخش عظیمی  و  این حوضچه 
این ساختارها را تخریب کرده و از بین برده است، اما 
کاوش در این گمانه به خوبی نشان داد هنوز ممکن 
است بخش هایی وجود داشته باشد که بتوان در آنها 
مطالعات باستان شناختی علمی و هدفمند انجام داد.

به  محدوده  این  در  شده  کاوش  گمانة  سه  هر 
خوبی نشان می دهند که بخش مهمی از آثار هفت تپه 
در محدودۀ گلخانه و حوضچه قرار گرفته اند. متاسفانه 
ساخت و سازهای شرکت کشت و صنعت هفت تپه در 
از ساختارهای  زیادی  دهة 1340 خورشیدی بخش 

برده اند.  بین  از  و  تخریب  را  بخش  این  در  موجود 
عرصة  آزادسازی  به  نسبت  است  ضروری  بنابراین 
این  از  بتوان  تا  شود،  اقدام  بخش  این  در  هفت تپه 
آثار جلوگیری کرد،  بیشتر  از تخریب  تنها  نه  طریق 
بلکه بتوان کاوش هایی گسترده و علمی در این بخش 
این  در  آثار  به حفاظت  نسبت  و  آغاز  را  از هفت تپه 

بخش اقدام کرد. 

گمانه های روبروی ایستگاه راه آهن 

روبروی ایستگاه راه آهن هفت تپه یکی از تپه های 
مهم محوطة باستانی هفت تپه قرار دارد که در همان 
باستان شناختی  کاوش های  شروع  نخست  سال های 
در هفت تپه توسط نگهبان کاوش و تحت عنوان تپه 
شماره ب مشخص گردید )نگهبان 1372(. این تپه 
و محدودۀ روبروی ایستگاه هفت تپه نیز سال ها پیش 

شکل 12. اشیای بدست آمده از کاوش گمانۀ 1006.
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ژئوفیزیکی  بررسی  مورد  نصرآبادی  مفیدی  توسط 
بر  منظم  نسبتاً  ساختار  یک  بقایای  که  گرفت  قرار 
روی تصاویر آن قابل تشخیص بود )مفیدی نصرآبادی 
1390، نقشة 5(. متاسفانه این ساختار منظم در زیر 
آبراه  یک  کنار  در  و  ساختمانی  نخاله های  و  زباله ها 
طبیعی قرار دارد. عوامل طبیعی همچون بارش باران 
و جاری شدن آب باران در این کانال باعث شستگی 
فاصلة حدود  در  است. همچنین  آن شده  از  بخشی 
100 متری ریل راه آهن، دقیقاً روبروی زمین فوتبال 
تشخیص  قابل  راحتی  به  خشتی  دیوارهای  بقایای 
بود. متاسفانه بیم آن می رود که این بخش ها توسط 
ساخت و سازهای غیر مجاز کشت و صنعت هفت تپه، 
ریل راه آهن و زباله های ساختمانی و استفادۀ روزمرۀ 
اهالی کوی ایالم تخریب و به تلی از زباله تبدیل شود.

بدین منظور در این بخش چهار گمانة  1004، 
و   4 )شکل  گردید  کاوش   1009 و   1008  ،1005
جدول 2( تا بتوان ابعاد گستردگی شهر هفت تپه را 
مشخص کرد.  از مهم ترین اهداف حفر این گمانه ها 

محوطة  گستردگی  شناخت  و  تشخیص  بر  عالوه 
این  احتمالی  تصرف  از  جلوگیری  هفت تپه،  باستانی 
زباله  ریختن  از  جلوگیری  و  آهن  راه  توسط  بخش 
توسط کشت و صنعت هفت تپه و ساکنین کوی ایالم 

در این بخش بود )شکل 4(. 

یک  داد  نشان  خوبی  به  گمانه ها  این  کاوش 
ساختار خشتی در زیر حدود 1 متر زباله و نخاله های 
ساختمانی قرار دارد. در کاوش این بخش بقایای دو 
دیوار به عرض حدوداً 2 متر نمایان شد که احتماالً 
تشکیل یک فضای اتاق مانند را می دهند )شکل 20(. 
داخل  در  زیاد  احتمال  به  فضا  این  دیگر  دیوار  دو 
کانال قرار می گیرند که به مرور زمان شسته و از بین 
این بخش نشان  رفته اند. سفال های بدست آمده در 
دومین  با  هم دوره  ساختار  این  احتماالً  که  می دهد 
دورۀ ساختاری در هفت تپه است. از آنجایی که هدف 
از ایجاد این گمانه پیگردی و اطمینان از وجود ساختار 
در این بخش از محوطة باستانی هفت تپه و جلوگیری 
از تخریب آن بود، پس از اطمینان از وجود آثار ادامة 
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شکل 14. الف و ب( وضعیت گمانۀ 1015 قبل از کاوش؛ دایرۀ قرمز رنگ محل کاسۀ سفالی سالم را مشخص کرده است؛ 
پ( اشیای بدست آمده از گمانۀ 1015 و ت( وضعیت الیه های کاوش شده در گمانه.

کاوش در این بخش متوقف و ساختار شناسایی شده 
و  کاهگل  شده  کاوش  سطح  سپس  و  مستندنگاری 
توسط خاک های بدست آمده از حفاری پوشانده شد.

باستانی  محوطۀ  جنوبی  محدودۀ  گمانه های 
هفت تپه 

در محدودۀ جنوبی محوطة باستانی در بررسی ها 
و مطالعات گذشته عالوه بر وجود سفال های سطحی 
تعداد 3 قطعه شکسته لوح گلی با خط میخی اکدی 
نصرآبادی  )مفیدی  است  شده  پیدا  زمین  سطح  در 
ژئوفیزیک  بررسی های  همچنین   .)4 شکل   ،1390
وجود  نصرآبادی  مفیدی  توسط  گرفته  صورت 
ثابت  هفت تپه  جنوبی  محدودۀ  در  را  ساختارهایی 

می کند )مفیدی نصرآبادی 1387(. متاسفانه به مرور 
زمان شهرک صنعتی تازه تاسیس شده شوش زباله ها 
و نخاله های ساختمانی خود را در این محدوده تخلیه 

می کند. 

در این راستا دو گمانة 1010 و 1011 به ابعاد 
2 در 1 متر کاوش گردید )شکل 4، جدول 2( تا نه 
تنها گستردگی دقیق محوطة باستانی هفت تپه را در 
این بخش مشخص کرد،  بلکه از گسترش احتمالی 
محوطه  از  بخش  این  به  شوش  صنعتی  شهرک 
جلوگیری شود. در گمانة 1010 پس از خاکبرداری 
قطعه سفال  و رسوبی که چندین  یک الیة سطحی 
خشت  ردیف  یک  بقایای  و  آمد  بدست  آن  در  نیز 
نمایان شد.  غربی  به شمال  در جهت جنوب شرقی 
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شکل 15. گمانۀ 1008 )سمت راست( و ساختار بدست آمده در آن )سمت چپ(.

شکل 16. نمای عمومی گمانۀ 1011.

در  شده  کاوش  ساختارهای  با  ساختار  این  جهت 
خاک  نوع  از  خشت ها  این  دارد.  همخوانی  هفت تپه 
در   37 حدودا  ابعاد  به  ماسه  ریز  دانه های  با  روشن 
37 سانتی متر هستند. با توجه به محدودۀ کم کاوش 
و اطمینان از وجود آثار در این بخش، کاوش در آن 
متوقف گردید )شکل 16(. اگرچه سفال های شاخص 
اما  است،  آمده  بدست  گمانه  دو  این  از  کمی  بسیار 
سفال  قطعات  ترکیب  و  خمیره  رنگ،  به  توجه  با 
با دورۀ ساختاری  غیر شاخص همگی آن ها هم دوره 
دوم تا چهارم هفت تپه بوده و هیچ سفالی مربوط به 
دوره های قدیمی تر از این بخش بدست نیامده است. 
کاوش این دو گمانه به خوبی نشان داد که محوطة 
ادامه  چغازنبیل  آسفالته  جادۀ  تا  هفت تپه  باستانی 

داشته است. 
بررسی های محدودۀ غربی 

حریم  و  عرصه  تعیین  پروژه  انجام  با  همزمان 
اراضی  در  آبیاری  کانال های  حفر  شاهد  هفت تپه، 
کشاورزی و باغ های ضلع غربی توسط شرکت کشت 
زمان  همین  در  همچنین  بودیم.  هفت تپه  صنعت  و 
امتداد  در  کانالی  حفر  به  نسبت  مخابرات  شرکت 
جادۀه هفت تپه به شوش اقدام کرده بود. در این راستا 
هفت تپه  حریم  و  عرصه  تعیین  برای  فرصت  این  از 
استفاده شد و هر روز از این کانال ها بصورت منظم 

بازدید و تمام طول مسیر آن ها را پیمایش کردیم.  
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شکل 17. محدودۀ آثار هفت تپه، تهیه شده توسط عزت اهلل نگهبان )1372، نقشۀ 3(. 

در ضلع شمال غربی، سفال هایی بصورت پراکنده 
متعلق به دورۀ اشکانی یا ساسانی که بیشتر مربوط 
به بدنة ظروف هستند، مشاهده گردید. همچنین در 
کانال های ضلع غربی هرچند در خاک سطحی آن ها 
به صورت پراکنده قطعات سفال پیدا شده است، اما 
استقرار  یا  معماری  سفال،  زیاد  تراکم  از  اثری  هیچ 
دائم مشاهده نگردید. تمامی سفال های بدست آمده 
ساسانی  و  اشکانی  دورۀ  به  متعلق  محدوده  این  در 
بوده و هیچ قطعه سفال ایالمی از این بخش بدست 
پراکنده  و  کم  سفال  تعداد  به  باتوجه  است.  نیامده 
بخش محل  این  که  داد  را  احتمال  این  بتوان  شاید 
بسیار مناسبی برای استقرارهای موقتی )کپرنشینی( 
پیرامون شهر باستانی هفت تپه در طول دورۀ اشکانی 
نهر  محدوده  این  در  چراکه  است،  بوده  ساسانی  و 

عتیج قرار دارد و شرایط بسیار مناسبی از لحاظ آب 
و ارتفاعی برای یک استقرار موقتی بوجود می آورده 
است. الزم به ذکر است که امروزه عشایر کوچ نشین 
همچنان در کنار این نهر در همین محدوده به صورت 

فصلی و موقت زندگی می کنند. 

محدودۀ  در  کننده  تهدید  عوامل  و  مداخالت 
محوطۀ باستانی هفت تپه 

همانطور که اشاره شد قبل از شروع کاوش های 
و صنعت  در هفت تپه، شرکت کشت  باستان شناسی 
این  روی  بر  سازهایی  و  ساخت  به  شروع  هفت تپه 
برخورد  این  واقع  در  اما  بود.  کرده  باستانی  محوطة 
تیغة بلدوزر به مقبرۀ هفت تپه بود که منجر به توقف 
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شکل 18. محدوۀ آثار هفت تپه، تهیه شده توسط بهزاد مفید نصرآبادی )1387، تصویر 1(.

این  بیشتر  تخریب  از  جلوگیری  و  اراضی  تسطیح 
محوطة باستانی شد. 

عرصة  در  گرفته  صورت  مداخالت  مهم ترین  از 
ایالم  کوی  سازمانی  منازل   )1 به  می توان  هفت تپه 
و هاوایی 2( حوضچة آب روبروی موزۀ هفت تپه 3( 
گلخانه  محدودۀ   )4 هفت تپه  صنعت  و  کشت  جادۀ 
 )5 و صنعت هفت تپه  اداری شرکت کشت  بخش  و 
مطمئناً  کرد.  اشاره  شوش  صنعتی  شهرک  اخیراً  و 
آزادسازی این مداخالت، راه را برای پژوهش و انجام 
کاوش ها و مطالعات باستان شناختی در این بخش از 
محوطة باستانی هفت تپه هموار خواهد کرد، چرا که 
این مداخالت بر روی عرصة محوطة باستانی هفت تپه 
صورت گرفته و کاوش ها و بررسی ها به خوبی نشان 

باستانی  محوطة  از  بخشی  محدوده ها  این  می دهد 
هفت تپه به شمار می رود. در این راستا ضروری است 
با تعامل با شرکت کشت و صنعت نسبت به آزادسازی 
و تغییرکاربری مداخالت صورت گرفته اقدام شود، تا 
نه تنها راه را بر روی هرگونه تخریب آثار بست، بلکه 
هفت تپه  باستانی  محوطة  در  مداخالت  گسترش  از 

جلوگیری کرد.

همچنین از مهم ترین عوامل تهدیدکنندۀ محوطة 
چشم انداز  در  تغییر  به   می توان  هفت تپه  باستانی 
طبیعی و فرهنگی آن توسط شهرک صنعتی شوش و 
بیم گسترش آن در آینده اشاره کرد. از دیگر عوامل 
ضلع  در  اراضی  تسطیح  و  کشاورزی  فعالیت های 
این روند همچنان  جنوبی و جنوب شرقی است که 
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ادامه دارد و بیم آن می رود در صورت مشخص نکردن 
محدودۀ عرصة هفت تپه وسعت بیشتری تسطیح شود 

و چشم انداز محوطه را تغییر دهد. 

جمع بندی و گستردگی آثار باستانی هفت تپه و 
عرصۀ آن 

از نگاه باستان شناسی تاکنون حصاری در محوطة 
باستانی هفت تپه تشخیص داده نشده است. همچنین 
دهة  در  گرفته  صورت  مداخالت  و  اراضی  تسطیح 
را  آن  طبیعی  چشم انداز  کلی  به  خورشیدی   1330
گستردگی  تعیین  موضوعات  این  است.  داده  تغییر 
حصار  دارای  که  شهرهایی  به  نسبت  را  شهر  دقیق 
هستند مشکل تر می کند. در اینجا چندین سوال پیش 
می آید؛ آیا واقعاً شهر باستانی هفت تپه همچون دیگر 
مثال  بعنوان  خوزستان-  دشت  در  ایالمی  شهرهای 
بوده،  باستان(- دارای حصار  اونتاش  چغازنبیل )دور 
یا اینکه این شهر حصاری نداشته است. با استناد به 
متون بدست آمده از این محوطه می توان این احتمال 
است  بوده  دارای حصار  شهر  این  که  شد  متصور  را 
)مفیدی نصرآبادی 1389(، هر چند امروزه با توجه 
به وضعیت چشم انداز کنونی هفت تپه نمی توان هیچ 
حصاری را تشخیص داد. البته این مسئله را هم نباید 
فراموش کرد که چشم انداز هفت تپه به دلیل تسطیح 
باستانی  شهر  اگرهم  و  کرده  تغییر  به شدت  اراضی 
هفت تپه دارای حصاری بوده است به احتمال خیلی 
از  فعالیت ها  این  توسعه  و  دلیل شکل گیری  به  زیاد 

بین رفته باشد )مفیدی نصرآبادی 1390 :2(. 

همانطور که در باال اشاره گردید در هیچکدام از 
هم دوره  فرهنگی  نهشته های  کاوش شده  گمانه های 
با دورۀ ساختاری اول هفت تپه یعنی دورۀ سوکلمخ 
بدست نیامده است. تقریباً در همه گمانه ها، نهشته ها 
و یافته هایی هم دوره با دورۀ ساختاری دوم تا چهارم 
هفت تپه یعنی دورۀ ایالم میانه 1 بدست آمده است. 

به نظر می رسد که محوطة باستانی هفت تپه در طول 
را داشته است. همچنین  این دوره بیشترین وسعت 
در  که  داد  نشان  خوبی  به   1014 گمانة  کاوش 
بقایای  باستانی هفت تپه  گوشة شمال غربی محوطة 
استقراری متعلق به دوره های متاخرتر یعنی اشکانی 

و ساسانی وجود دارد. 

در همان آغاز، نگهبان بر اساس کاوش هایی که 
در هفت تپه انجام داده بود محدوده ای به طول 1/5 
متر  هزار   950 تقریباً  کیلومتر،   1 عرض  و  کیلومتر 
گرفته  نظر  در  هفت تپه  آثار  گستردگی  برای  مربع 
است )نگهبان 38، 1372(. در این راستا ایشان برای 
اولین بار نقشه ای را ارائه کرده اند که در آن محدودۀ 
گستردگی آثار هفت تپه مشخص شده )شکل 17( و 
همین نقشه مبنای ثبت محوطة باستانی هفت تپه نیز 

قرار گرفته است.

مفیدی  هفت تپه،  در  جدید  مطالعات  شروع  با 
و  سطح االرضی  بررسی های  از  استفاده  با  نصرآبادی 
و  باستانی  آثار  گستردگی  ژئوفیزیکی،  بررسی های 
محدودۀ شهر را حدود 1/7 در 1/3 کیلومتر تخمین 
اینجا  در   ،3  :1389 نصرآبادی  )مفیدی  است  زده 
می دهد  نشان  به خوبی  مطالعات جدید  شکل 25(. 
که ساختمان های بزرگ نه تنها در مرکز شهر، بلکه 
در بخش های جنوبی )همچون ساختمان اداری اشاره 
مساحتی  و  دارد  وجود  هم  شرقی  و  باال(  در  شده 
برای گستردگی شهر  می توان  را  هکتار  حدود 250 

هفت تپه در نظر گرفت. 

با توجه به نتایج مطالعات بیش از 30 فصل کاوش 
و  )گذشته  هفت تپه  در  باستان شناختی  مطالعات  و 
حال( و مطالعات حاضر می توان محدودهای به طول 
2/67 و عرض 1/3 کیلومتر را به عنوان هستة اصلی 
محوطة باستانی هفت تپه در نظر گرفت )جدول 3(. 
این محدوده از سمت شمال منتهی به ریل راه آهن، 
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شکل 19. نقشۀ محدودۀ عرصه و حریم محوطۀ باستانی هفت تپه.

شماره مختصات جغرافیایی شماره مختصات جغرافیایی

1 2408038.2, 3553380 12 246490.3, 3554382.6

2 248946.1, 3550868.1 13 246789.0, 3554452.6

3 248304.8, 3550870.7 14 246967.5, 3554495.1

4 247328.4, 3551132.4 15 247098.2, 3554176.6

5 247259.5, 3551823.9 16 246940.3, 3554018.0

6 247372.0, 3553047.9 17 246935.7, 3553687.1

7 247117.2, 3552911.3 18 250162.3, 355110.8

8 247395.1, 3553048.3 19 250151.2, 3553422.5

9 247600.6, 3553434.8 20 250367.7, 3553532.2

10 246451.8, 3553874.7 21 250668.1, 3552707.9

11 246485.0, 3554150.3

جدول 3. مختصات جغرافیایی محدودۀ عرصۀ محوطۀ باستانی هفت تپه. 



سالنامۀپایگاهمیراثجهانیچغازنبیلوموزۀهفتتپه

60

شمارۀ اول، سال 1392-1397

کتابنامه
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انتشارات سازمان میراث فرهنگی.

Adams, R. McC.
    1962 ”Agriculture and Urban Life in early 
Southwestern Iran“, Science 136: 199-222. 

از سمت غرب به مزارع و باغ های کشاورزی، از سمت 
می شود  چغازنبیل  جادۀ  به  منتهی  شرق  و  جنوب 
درجه  حریم  محدودۀ  در  این  بر  عالوه   .)19 )شکل 
یک تعداد 11 تپه و محوطة باستانی قرار دارد که از 
لحاظ فرهنگی با دوره های مختلف در هفت تپه ارتباط 
داشته و احتماالً در دوره های مختلف روابط سیاسی- 

اجتماعی و اقتصادی نزدیکی با هفت تپه داشته اند. 

تشکر و سپاسگزاری 

از سرکار خانم دکتر حمیده چوبک ریاست وقت 
بسیار  مجوز  صدور  بابت  باستان شناسی  پژوهشکدۀ 
سپاسگزارم. مطمئناً انجام این پروژه بدون حمایت ها 
نصرآبادی  مفیدی  بهزاد  دکتر  راهنمایی های  و 
ایشان  از  صمیمانه  اینجا  در  که  نمی گرفت،  صورت 
رازقی  علیرضا  دکتر  آقای  از  همچنین  سپاسگزارم. 
مدیر وقت و سرکار خانم عاطفه رشنویی مدیر کنونی 
به خاطر  و هفت تپه  میراث جهانی چغازنبیل  پایگاه 

همکاری در این پروژه صمیمانه سپاسگزارم. 

آقای  و  رفیعی  بابک  دکتر  آقای  پروژه  این  در 
اعراب در کاوش گمانه ها و مستندنگاری آن ها  علی 
آنها بسیار متشکرم.  از زحمات  همکاری داشتند که 
چغازنبیل  پروژۀ  کارشناسان  تمامی  از  این  بر  عالوه 
مدیر  چهارلنگ،  علی  آقای  خصوص  به  هفت تپه  و 
داخلی وقت پایگاه، آقای علی عبدالخانی بابت تهیة 

دست  به  ساختارهای  برداشت  و  توپوگرافی  نقشة 
و  سفال ها  طراحی  بابت  فرجی  علیرضا  آقای  آمده، 

خانم نجمه بستانی تشکر می کنم. 
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چکیده 

محوطه های  از  یکی   )KS 53( جنگل  تپه 
میالد  از  پیش  دوم  هزارۀ  به  متعلق  باستانی  مهم 
محوطة  شرقی  شمال  کیلومتری   2/5 در  که  است 
پیشین  بررسی های  به  استناد  با  دارد.  قرار  هفت تپه 
شرکت  اراضی  تسطیح  نخست،  سال های  همان  در 
کشت و صنعت هفت تپه بخش هایی از آن را تخریب 
گردید.  احداث  آن  پیرامون  در  آبیاری  کانال های  و 
عالوه بر این در سال 1393 خورشیدی حفاری های 
با ماشین آالت سنگین همچون  غیرمجاز گسترده ای 

لودر بر روی این تپه صورت گرفت که منجر به ایجاد 
یک گودال بسیار بزرگ به وسعت حدود یک هکتار 
این  ایالمی در  نمایان شدن چندین مقبرۀ آجری  و 
به  جنگل  تپه  عرصة  تعیین  پروژۀ  گردید.  محوطه 
مستندنگاری  و  بیشتر  تخریب  از  جلوگیری  منظور 
آثار نمایان شده در کنار پروژۀ تعیین عرصه و حریم 
هفت تپه، انجام گرفت. در طول این پروژه در مجموع 
15 گمانه به منظور تعیین عرصه، شناسایی دوره های 
استقراری تپه جنگل و ثبت و مستندنگاری مقبره های 
ایالمی کاوش شد. عالوه بر تعیین محدودۀ عرصه این 
مطالعات به خوبی نشان داد که در بخش مرکزی و 
غربی تپه ساختار یا ساختارهای بزرگ خشتی متعلق 
از  پیش  دوم  هزارۀ  نخست  )نیمة  سوکلمخ  دورۀ  به 
میالد( وجود دارد که تا اوایل دورۀ ایالم میانه 1 )قرن 
داشته  تداوم  آن ها  در  سکونت  میالد(  از  پیش   15
بقایای  این ساختمان ها  پیرامون  در  است. همچنین 
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چندین مقبرۀ زیرزمینی ایالمی متعلق به اواخر دورۀ 
سوکلمخ شناسایی و ثبت گردید. 

ایالم،  سوکلمخ،  جنگل،  تپه  کلیدی:  واژگان 
هفت تپه، عرصه و حریم. 

مقدمه

با احداث کارخانة کشت و صنعت نیشکر هفت تپه 
طبیعی-تاریخی  چشم انداز   1330 دهة  اواخر  در 
منطقه به سرعت تغییر کرد و بخش بزرگی از تپه ها و 
محوطه های باستانی در معرض نابودی و تخریب قرار 

گرفتند. یکی از این تپه ها که فاصلة اندکی نیز با این 
متاسفانه   .)1 )شکل  است  تپه جنگل  دارد،  کارخانه 
بخش غربی این تپه به دلیل احداث کانال های آبیاری 
یا  توسعه  با  که  می رود  آن  بیم  و  تخریب  شدت  به 
تخریباتی  شاهد  نیز  آینده  در  کانال ها  این  بازسازی 
این در  بر  باشیم. عالوه  تپه جنگل  از  این بخش  در 
بخش غربی و جنوب شرقی تپه حفاری های غیرمجاز 
و  لودر  همچون  سنگین  ماشین آالت  با  گسترده ای 
متاسفانه بخش  بیل های مکانیکی صورت گرفت که 
بزرگی از این تپه را برای همیشه نابود و تخریب کرده 

است. 

شکل 1. موقعیت جغرافیایی تپه جنگل در دشت خوزستان.
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باستانی  محوطه های  عرصة  تعیین  منظور  به 
از  جلوگیری  و  هفت تپه   1 درجة  حریم  در  موجود 
و  آثار  مستندنگاری  و  ضبط  و  ثبت  بیشتر،  تخریب 
بقایای معماری نمایان شده توسط حفاران غیرمجاز 
پروژۀ گمانه زنی و الیه نگاری این تپه با مجوز شمارۀ 
952141/00/3573 مورخه 95/11/23 از پژوهشگاه 
سازمان میراث فرهنگی با مشاورت علمی و راهبردی 
لغایت  تاریخ 95/11/25  از  مقدم  عباس  دکتر  آقای 
95/12/25 و با نظارت آقای یوسف دیناروند از ادارۀ 
میراث فرهنگی شوش به مدت یک ماه انجام گردید. 
در این مقاله سعی شده است تا گزارشی از گمانه های 

حفر شده و نتایج مقدماتی آن ها ارائه شود.  

طبیعی- چشم انداز  و  جغرافیایی  موقعیت 
فرهنگی تپه جنگل   

شرقی  شمال  کیلومتری   2/5 در  جنگل  تپه 
جغرافیایی,  مختصات  با  هفت تپه،  باستانی  محوطة 
زمین های  بین  در   ،39S  250418  3552842
مزروعی کشت و صنعت هفت تپه، به مساحت تقریبی 
14 هکتار قرار دارد )شکل 1 و 2(. این تپه به دلیل 
وجود درختکاری های صورت گرفته در بخش غربی 
نام  به  به شمارۀ 4879  تاریخ 1380/12/19  آن در 
تپه جنگل در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده 

است. 

باستانی  محوطة   4 جنگل  تپه  پیرامون  در 
توسط  آن ها  همگی  متاسفانه  که  داشته  قرار  دیگر 
فعالیت های شرکت کشت و صنعت هفت تپه تسطیح 
و کاماًل از بین رفته اند )شکل 2(. از این تعداد تنها 
دو محوطه در بررسی ها و مطالعات گذشته شناسایی 
توسط  که   KS 54 تپه  است.  شده  شماره گذاری  و 
جانسون بررسی گردید، از هزارۀ پنجم تا اواخر هزارۀ 
 Johnson( سوم پیش از میالد مسکونی بوده است
نیز  گنجوی  سعید  توسط  تپه  این   .)1973: 80

)گنجوی  گردید  مشخص   498 شمارۀ  با  و  بررسی 
محوطه های  از  یکی   KS 55 تپه   .)1354   :1353
که  است  اسالمی  و  ساسانی  دورۀ  به  متعلق  بزرگ 
مشخص   485 شماره  با  گنجوی  بررسی های  در 
گردید. مقایسة عکس های ماهواره ای کرونا و تصاویر 
ماهواره ای جدید به خوبی نشان می دهد که در شمال 
در  که  داشته  وجود  دیگر  تپة  دو  جنگل  تپه  غربی 
بررسی های پیشین هیچ اشاره ای به آن ها نشده است 
و متاسفانه به دلیل تسطیحی اراضی امروزه این دو 
تپه کاماًل تسطیح شده و از بین رفته اند. بررسی های 
سطحی ما بر روی اراضی کشت شده در این محدوده، 
ساسانی  دورۀ  به  متعلق  تپه  دو  این  که  داد  نشان 

هستند. 
 

پیشینۀ مطالعاتی تپه جنگل 

تپه جنگل برای اولین بار در سال 1961 میالدی 
توسط رابرت مک آدمز مورد بررسی و شناسایی قرار 
Ad-( گردید  مشخص   KS 53 شماره با  و   گرفت 

ams 1961: Fig.4(. سال ها بعد الیزابت کارتر برای 
مطالعه  و  بررسی  را  تپه  این   خود  دکترای  رسالة 
آن ها  دوی  هر   .)Carter 1971, 123-124( کرد 
صنعت  و  کشت  توسط  صورت گرفته  تخریب های  به 
هفت تپه که منجر به نمایان شدن مقبره های ایالمی 

شده بود، اشاره کرده اند. 

 دکتر سعید گنجوی در سال 1353 خورشیدی، 
در چهارچوب  و  ایران  باستان شناسی  مرکز  از طرف 
تپه  این  خوزستان"،  باستان شناختی  "بررسی های 
باستان شناسی  نقشة  در  با شمارۀ 497  و  بررسی  را 
خوزستان مشخص کرد. ایشان در همان سال به دلیل 
کاوش  فصل  یک  بالفاصله  گرفته  صورت  تخریبات 
)گنجوی  داد  انجام  آن  غربی  در بخش  نجات بخشی 
مقبرۀ  دو  کاوش،  این  نتیجة  در   .)1354  ،1353
آجری ایالمی، چهار گور خمرۀ ایالمی و یک ساختار 
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ما  )گنجوی 1354(.  گردید  کاوش  معماری خشتی 
در بررسی ها و کاوش خود موفق به شناسایی دقیق 
در  ایشان  چراکه  نشدیم،  مقابر  و  کاوش  این  محل 
گزارشات خود محل دقیق آنها را مشخص نکرده بود. 
نگردید  کاوش  کامل  صورت  به  مقابر  این  متاسفانه 
را  کاوش خود  بعد  فصل  در  گنجوی  که  بود  قرار  و 
مطالعات  نیفتاد.  اتفاق  هرگز  که  امری  کند،  تکمیل 
این  از  آمده  بدست  مواد  روی  بر  ما  گرفته  صورت 
کاوش و گزارش های منتشر نشده نشان می دهد که 
اوایل دورۀ  به  این دو مقبره مربوط  زیاد  احتمال  به 
بناهای  مخروبة  در  احتماالً  که  بوده   1 میانه  ایالم 

همان دوره یا دوره های قبل تر از آن یعنی سوکلمخ 
 .)Zalaghi 2018( ایجاد گردیده اند

مطالعات  در  جنگل  تپه  اهمیت  به  توجه  با 
و  میالد  از  پیش  دوم  هزارۀ  در  ایالم  باستان شناسی 
به منظور تعیین عرصة تپه ها و محوطه های باستانی 
موجود در حریم درجة 1 محوطة هفت تپه و جلوگیری 
از تخریب بیشتر آن ها، طرح تعیین عرصه و حریم تپه 
جنگل در سال 1395 از سوی پایگاه میراث جهانی 
به  خوزستان  استان  میراث  و  هفت تپه  و  چغازنبیل 
پژوهشکدۀ باستان شناسی ارائه شد، که گزارش اولیة 

فعالیت های این پروژه در ادامه خواهد آمد. 

شکل 2. دایرّۀ زردرنگ تپه جنگل و دوایر قرمز رنگ نقطه چین، تپه هایی بررسی شده ای هستند که کاماًل تخریب 
فرهنگی(؛  میراث  )آرشیو سازمان  گنجوی  توسط سعید  تهیه شده  تپه های خوزستان،  بررسی  نقشۀ  باال،  شده اند: 
سمت چپ، تصویر ماهواره ای کرونا سال 1968 میالدی؛ سمت راست، تصویر ماهواره ای بینگ در سال 2015 میالدی.
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مطالعات میدانی 

سال  در  شد،  گفته  این  از  پیش  که  همانطور 
و  هکتار  یک  حدود  وسعت  به  محدوده ای   1392
با ماشین آالت  این محوطه  از  متر  به عمق حدود 6 
بزرگ  مکانیکی  بیل های  و  لودر  همچون  سنگین 
حفاری غیر مجاز شد که منجر به ایجاد گودالی بسیار 
نوع  این   .)9 و   3 )شکل  گردید  تپه  این  در  بزرگ 
حفاری غیرمجاز در نوع خود تا کنون کم سابقه بوده 
است، چراکه این تپه در حوزه تحت کنترل شرکت 
نوع  هر  عبور  و  دارد  قرار  هفت تپه  صنعت  و  کشت 
شرکت  این  نگهبانی  دروازۀ  از  سنگین  ماشین آالت 
بدون صدور مجوزهای الزم تقریباً غیر ممکن است. 
ممکن  چگونه  که  می آید  پیش  سوال  این  بنابراین 
سنگینی  ماشین آالت  چنین  هماهنگی،  بدون  است 
صنعت  و  کشت  توسط  شده  حفاظت  منطقه  وارد 

هفت تپه شده و شروع به حفاری غیر مجاز کنند.1
مدیران  آگاه سازی  که  کنیم  اشاره  بایستی  اینجا  در    .1

به  منجر  گسترده  مجاز  غیر  حفاری های  این 
خشتی  ساختار  چندین  از  بخش هایی  شدن  نمایان 
بزرگ در این محوطه گردید، که ارتباط فضایی این 
بر  عالوه  نبود.  تشخیص  قابل  یکدیگر  با  ساختارها 
این، در حاشیه جنوب شرقی تپه به دلیل حفاری های 
دو   1395 تا   1394 سال های  بین  در  مجاز  غیر 
مجاز  غیر  حفاران  توسط  ایالمی  زیرزمینی  مقبرۀ 
حفاری و تخریب شده بود. همچنین چندین مقبره 
هنوز  آن ها  کاربرد  که  دیگری  آجری  ساختارهای  و 
به  نیمه کاره  صورت  به  نیز  است  نامشخص  ما  برای 

و  هفت تپه  صنعت  و  کشت  همچون  بزرگ  شرکت های 
واگذاری مسئولیت حفاظت از تپه ها و محوطه های باستانی 
آثار  تخریب  از  جلوگیری  برای  روش  بهترین  آن ها  به 
باستانی است؛ چراکه این آثار در محدودۀ استحفاظی آن ها 
قرار دارند و عبور و مرور و انجام هر گونه فعالیت عمرانی 
و کشاورزی بدون مجوز آن ها در این محدوده وجود ندارد. 

شکل 3. نمای عمومی تپه جنگل 1398، عکس از مهدی عالیپور.
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دست حفاران غیرمجاز حفاری و رها شده، که بیم آن 
می رود این روند همچنان ادامه یابد. برای ساماندهی 
وضعیت در خطر این محوطه، نقشة توپوگرافی دقیقی 
از وضعیت موجود محوطه و مستندنگاری آثار نمایان 
شده و شبکه بندی محوطه صورت گرفت. با در نظر 
مطالعات  خود  حفاظتی  و  پژوهشی  اهداف  گرفتن 
تعیین  الف(  هدف  دو  با  را  گمانه ها  حفر  و  میدانی 
عرصه و حریم تپه و ب( شناسایی دوره های فرهنگی 
دنبال  شده  نمایان  آثار  مستندنگاری  و  جنگل  تپه 
اختصار  به  مطالعات  این  نتایج  ادامه  در  که  کردیم، 

توضیح داده خواهد شد. 

گمانه های کاوش شده به منظور تعیین عرصه و 
حریم   

حریم  محدودۀ  در  محوطه  این  که  آنجایی  از 
قوانین حریم درجة  و  دارد  قرار  درجة یک هفت تپه 
اهداف  از  نیز صادق است، یکی  بر آن  یک هفت تپه 
اصلی تعیین محدودۀ عرصة آن بوده تا بتوان از روند 
این  پیرامون  کرد.  جلوگیری  آن  تخریب  رشد  روبه 
و صنعت هفت تپه  آبیاری کشت  کانال هایی  محوطه 
حاشیه  شرقی  جنوب  و  شرقی  بخش  در  دارد.  قرار 
شرقی کانال های آبیاری به شدت تسطیح شده و هر 
ساله در آن ها نیشکر کشت می شود. متاسفانه به دلیل 
کشت نیشکر و محدودیت های مختلف نتوانستیم در 

این مزارع گمانه هایی را حفر کنیم. 

در طول این پروژه، در مجموع 11 گمانه به ابعاد 
2 در 1 متر با هدف تعیین عرصه در جهات مختلف 
تپه جنگل کاوش گردید )جدول 1 و شکل 11(. از 
این تعداد، 4 گمانه بدون هر گونه یافتة فرهنگی بوده 
است. بطور کلی و با توجه به گمانه ها به نظر می رسد، 
به  غربی  بخش  خصوص  به  محوطه،  این  از  بخشی 
بزرگ  کانال سیمانی  احداث  و  اراضی  دلیل تسطیح 

صنعت  و  کشت  کشاورزی  زمین های  آبیاری  برای 
هفت تپه از بین رفته است. 

محدودۀ شمالی تپه جنگل 

در بخش شمالی تپه جنگل دو پشته وجود دارد 
بسیار  فاصلة  با  که  پشته ها  از  یکی  در   )11 )شکل 
کمی از تپة مرکزی وجود دارد، تعداد 3 گمانه به ابعاد 
2 در 1 متر حفر گردید. در دو گمانة 6 و 7 هیچ داده 
فرهنگی و الیة باستان شناختی به دست نیامد. اما در 
کاوش گمانة 5، سه الیه تشخیص داده شد. در این 
گمانه تعدادی بسیار کمی سفال شاخص بدست آمده 
است. یک قطعه کف نخودی رنگ با شاموت کاه ریز 
و درشت از الیة 1 بدست آمد که با توجه به خمیره، 
رنگ و فرم آن احتماالً مربوط به اواخر دورۀ سوکلمخ 
ایالم میانه 1 است )شکل 4(. همچنین در  اوایل  یا 
الیة 2 تکه های آجر به ابعاد 3 در 4 سانتیمتر بدست 

آمد.

ابعاد  به  در پشتة شمال غربی دو گمانة 8 و 9 
دلیل  به   .)11 )شکل  گردید  حفر  متر   1 در   2
تنها  نه  هفت تپه،  صنعت  و  کشت  درختکاری های 
سطح این بخش تخریب شده، بلکه چشم انداز آن به 

کلی تغییر کرده است.  

داده  تشخیص  الیه   3 مجموع  در   8 گمانة  در 
آجر  قطعه  چندین  سفال،  قطعات  بر  عالوه  که  شد 
شکسته شده به ابعاد تقریبی 7×13×14 سانتیمتر از 
الیة 2 نیز بدست آمده است. در گمانة 9 نیز همچون 
گمانة قبلی 3 الیه تشخیص داده شد. از این الیه ها 
آن ها  بین  در  که  است  آمده  بدست  سفال  تعدادی 
سفال های لعابدار نیز وجود داشته است. همگی این 
و هیچ سفال  بوده  دورۀ ساسانی  به  مربوط  سفال ها 
ایالمی از این الیه و بطور کلی از این گمانه ها بدست 

نیامده است.
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اگرچه بر روی سطح پشته شمالی و کاوش گمانة 
5 سفال های ایالمی بدست آمده بود، اما هیچ سفالی 
ساسانی  اشکانی  یعنی  متأخرتر  دوران  به  متعلق 
هیچ  غربی  شمال  پشتة  در  مقابل  در  نیامد.  بدست 
سفال ایالمی بدست نیامد و به نظر می رسد که این 
بخش تنها در طول دورۀ پارتی یا ساسانی مسکونی 

بوده است. 

جبهۀ غربی تپه جنگل 

صورت  درختکاری های  و  آبیاری  کانال  احداث 
گرفته در جبهة غربی منجر به تخریب این بخش شده 
است. متاسفانه در این بخش تراکم درختکاری های به 
و  است  کرده  تخریب  را  آن  طبیعی  کلی چشم انداز 
به سختی می توان در آن فضایی  مناسب برای حفر 
گمانه پیدا کرد. در این بخش در مجموع 3 گمانه به 
ابعاد 2 در 1 متر کاوش گردید )شکل 11(. دو گمانة 
13 و 14 در بخش شرقی کانال و گمانة 15 در بخش 

غربی آن حفر گردید. 

داده  در گمانة 13 در مجموع 7 الیه تشخیص 
بدست  گمانه  این  در  معماری  اما هیچ ساختار  شد، 
سفال های  زیادی  بسیار  تعداد   .)6 )شکل  نیامد 
سفال های  است.  آمده  بدست  گمانه  این  از  شاخص 
بدست آمده در دو طیف نخودی و نخودی مایل به 
بودند.  ماسه  و  درشت  و  ریز  کاه  شاموت  با  روشن 
خمره های  شامل  آمده  بدست  گونه های  مهم ترین 
برای  احتماالً  که  است  بسته  و  باز  دهانه  بزرگ 
)شکل  است  می شده  استفاده  آن ها  از  ذخیره سازی 
7(. همچنین کوزه ها و کاسه ها از دیگر فرم های رایج 
بدست آمده است )شکل 8(. از اشیای بدست آمده در 
این گمانه می توان به بخشی از یک مدل تختخواب 
سفالی پایه دار از الیة 3 اشاره کرد. همچنین در این 
الیه یک قطعه سردوک سنگی شکسته به رنگ سیاه 

و بقایای یک ظرف سفالی شکسته بدست آمد. 

در گمانة 14، در مجموع 3 الیه تشخیص داده 
همچون  الیه  این  از  آمده  بدست  سفال های  شد. 
ماسه  و  کاه  شاموت  با  نخودی  رنگ  به  قبلی  گمانة 

بدون آثاردارای آثارموقعیت جغرافیاییشماره گمانه

539 S 250385, 3553251X

639 S 250448, 3553156X

739 S 250386, 3553198X

839 S 250256, 3553310X

939 S 250242, 3553423X

1039 S 250265, 3552601X

1139 S 250360, 3552583X

1239 S 250275, 3552670X

1339 S 250317, 3552857X

1439 S 250293, 3552829X

1539 S 250296, 3552917X

جدول 1. مختصات و وضعیت گمانه های تعیین عرصه و حریم.
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شکل 4. سفال بدست آمده از الیۀ 1 گمانۀ 5 )احتماالً سوکل مخ یا اوایل ایالم میانۀ 1(.

شکل 5. سفال های پارتی یا ساسانی بدست آمده از الیۀ 2 گمانۀ 9.

هستند. تمامی سفال های بدست آمده متعلق به دورۀ 
سوکلمخ و اوایل ایالم میانه 1 است. تراکم سفال در 
گمانة 15 بسیار اندک بوده و به جز الیة سطحی هیچ 
بدست  گمانه  این  از  دیگری  فرهنگی  دادۀ  یا  سفال 

نیامده است. 

با توجه به گمانه های بخش غربی به نظر می رسد، 
و  آبیاری  کانال  احداث  دلیل  به  تپه  از  بخش  این 
درختکاری ها به شدت تخریب و شناسایی نهشته های 

فرهنگی در بافت اصلی آن ها بسیار سخت است. 
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دامنۀ جنوبی تپه جنگل 

دامنة جنوبی تپه جنگل به شدت تخریب شده 
و وضعیت نامناسبی را بوجود آورده است. در مجموع 
3 گمانه )10، 11 و 12( در این بخش کاوش گردید 

که تنها در یکی از آن ها، گمانة 12، دارای نهشته های 
فرهنگی بود )شکل 13(. در دو گمانة دیگر هیچ داده 
فرهنگی یا الیة باستان شناختی تشخیص داده نشد. 
تنها 3  قطعه سفال غیر شاخص  در گمانة 12 هم 
و  بافت  به  توجه  با  که  آمد  بدست  کوچک  )بدنه( 

شکل 6. نمای عمومی دیوارۀ شرقی گمانۀ 13 که در آن الیه های توصیف شده قابل مشاهده است.

شکل 8. سفال های الیۀ 3 گمانۀ 13 )دورۀ سوکل مخ(. شکل 7. سفال های الیۀ 3 گمانۀ 13 )دورۀ سوکل مخ(.
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شاموت آن ها هم دوره با سفال های اواسط هزارۀ دوم 
پیش از میالد است که از دیگر گمانه ها بدست آمده 

بود.

گمانه های الیه نگاری، مستندنگاری، ساماندهی 
و حفاظت بخش های تخریب شده توسط حفاران 

غیرمجاز

همانطور که در باال اشاره گردید در بخش غربی 
بزرگ  گودال  یک  غیرمجاز  حفاری های  بواسطة  تپه 
به عمق 6 متر و وسعت حدود 1 هکتار ایجاد شده 

بود  )شکل 13(، که ساختارهای خشتی به خوبی در 
بدنة این گودال قابل مشاهده بود )شکل 9(. به همین 
خاطر در این بخش سه گمانه )1، 2، 4( به منظور 
گردید.  ایجاد  تپه  این  فرهنگی  دوره های  شناسایی 
عالوه بر این تمامی دیواره های این گودال بزرگ پس 

از پاکسازی مستندنگاری و طراحی گردید. 

حفاران  شرقی  جنوب  بخش  در  همچنین 
غیرمجاز دو مقبرۀ زیرزمینی ایالمی را حفاری کرده 
و وضعیت آشفته و تاسف باری را در این بخش بوجود 
و  مقابر  این  مستندنگاری  برای   .)10 )شکل  آوردند 

شکل 9. نمای عمومی گودال عظیم حفاری غیرمجاز در تپه جنگل قبل از کاوش، ب: نمای همین گودال پس از کاوش 
که در آن محل گمانۀ 1 مشخص است. 
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شناخت دقیق رابطة آن ها با یکدیگر و شیوۀ ساخت 
آن ها گمانة 3 در این بخش کاوش گردید. توصیف و 
به  ادامه  این گمانه ها در  از  نتایج مقدماتی هر کدام 

اختصار ارائه خواهد شد2. 

در  متر   1.5 در   2 ابعاد  به  گمانه  این   :1 گمانة 
شد  ایجاد  لودر  با  شده  حفاری  گودال  شرقی  ضلع 
)شکل 9 و 12(. عمق نهشته ها تا روی خاک بکر 5 
فرهنگی که شامل  در مجموع 35 الیة  و  است  متر 
داده  تشخیص  است،  متفاوت  ساختاری  دورۀ  سه 
شد. دورۀ ساختاری اول و دوم مربوط به اوایل دورۀ 
سوکلمخ است که بقایای معماری اندکی از آن بدست 
آمده است. دورۀ ساختاری سوم مربوط به اواخر دورۀ 
است  خشتی  عظیم  ساختار  یک  شامل  و  سوکلمخ 

جایی  در  گمانه ها  کاوش  و  الیه نگاری  نهایی  گزارش   .2
دیگر ارائه خواهد شد. 

برای  آن  کاربری  کاوش  کم  وسعت  به  توجه  با  که 
ساختمان  این  می رسد  نظر  به  است.  نامشخص  ما 
اضافه  آن  به  ساختارهایی  و  بازسازی  بار  چندین 
شده و تا اوایل دورۀ ایالم میانه 1 نیز از آن استفاده 

می شده است.

گمانة 2: این گمانه به منظور شناسایی دوره های 
قدیمی تر تپه در کف گودال ایجاد گردید؛ هیچ دادۀ 
از این گمانه بدست  فرهنگی و الیة باستان شناختی 
نیامد. به نظر می رسد که که حفاران غیرمجاز تا خاک 

بکر را حفاری کرده اند. 

گمانة 4: این گمانه به ابعاد 2 در 1 متر در ضلع 
غربی گودال عظیم برای مطابقت الیه ها و ساختارهای 

شکل 10. نمای عمومی گمانۀ 4 و موقعیت آن در برش غربی گودال بزرگ حفاری غیر مجاز.
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شناسایی شده با گمانة 1 ایجاد گردید )شکل 10 و 
12(. سطح محوطه در این بخش یک متر کوتاه تر از 
گمانة 1 است و به همین دلیل ضخامت نهشته های 
فرهنگی تا روی خاک بکر در آن 4 متر می شود. در 
در  ساختاری  دورۀ  دو  و  فرهنگی  الیة   19 مجموع 
این گمانه تشخیص داده شد. دورۀ ساختاری دوم در 
این گمانه با دورۀ ساختاری سوم در گمانة 1 هم افق 
می دهد  نشان  خوبی  به  گمانه  این  در  کاوش  است. 
تا   1 گمانة  در  شده  شناسایی  خشتی  ساختارهای 

دامنة غربی تپه نیز ادامه داشته است. 

گمانة 3: این گمانه در دامنة جنوب شرقی تپه 
به منظور ثبت، مستندنگاری و حفاظت از دو مقبرۀ 
ایجاد  غیرمجاز  حفاران  توسط  شده  تخریب  ایالمی 
گردید )شکل 11 و 12(. هر دو مقبره آجری و در 
دو جهت متفاوت از یکدیگر ایجاد شده اند. مقبرۀ اول 
به طول  مقبرۀ دوم  و  و عرض 1/56  به طول 2/76 
یک،  شمارۀ  مقبرۀ  است.  متر   1/15 عرض  و   1/71
دهلیز ورودی نداشت و مقبرۀ شمارۀ دو، دارای دهلیز 
کف  است.  سانتیمتر   88 در   110 ابعاد  به  ورودی 
مقبرۀ یک، خاک طبیعی و کف مقبرۀ دوم آجرفرش 

شکل 11. الف و ب: مقبرۀ شمارۀ 2 و 1 که توسط حفاران غیرمجاز حفاری شد، پ: نمای عمومی مقابر پس از کاوش 
و مستندنگاری؛ در شکل پ مقبرۀ شماره 1 در سمت راست و مقبرۀ شماره دوم در سمت چپ شکل قابل مشاهده است. 
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شماره مختصات شماره مختصات

1 39 S 250162, 3553110 4 39 S 250668, 3552707

2 39 S 250151, 3553422 5 39 S 250356, 3552296

3 39 S 250367, 3553532 6 39 S 249598, 3552475

جدول 2. مختصات جغرافیایی محدودۀ عرصۀ تپه جنگل.

 شکل12. نقشۀ توپوگرافی از تپه جنگل.

الیه های  در  ساختمانی  یا  ساختار  هیچ  است.  بوده 
باالیی این مقابر شناسایی نشده است. به عبارت دیگر 
و خارج  بستر طبیعی  در  مقابر  این  نظر می رسد  به 
از  غیر  به  است.  شده  ساخته  استقراری  محدودۀ  از 

این دو مقبرۀ تخریب شده توسط حفاران غیرمجاز و 
مقبره های کاوش شده توسط سعید گنجوی که امروز 
 ،)Zalaghi 2018( بقایایی از آن ها باقی نمانده است
متاسفانه تا کنون هیچ مقبره ای در این تپه به صورت 
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شکل 13. محدودۀ عرصۀ تپه جنگل.

از  اطالعاتی  هیچ  و  نگردیده  اصولی  کاوش  کامل 
طبقات اجتماعی، گور نهاده ها، تعداد افراد دفن شده 

و جنسیت آن ها در دست نیست. 

مداخالت و تهدیدات در تپه جنگل 

می توان  را  تپه جنگل  در  تخریبات  و  مداخالت 
اول تخریبات  به دو دستة اصلی تقسیم کرد. دستة 
دوم  دستة  و  هفت تپه  صنعت  و  کشت  شرکت 
آسیب های حفاران غیرمجاز است. یکی از مداخالت 
آبیاری است که در اطراف  در تپه جنگل کانال های 
این تپه وجود دارد )شکل 12(. به خصوص کانالی که 
در بخش غربی این تپه کشیده شده نه تنها بخشی 
از محوطه را تخریب کرده است، بلکه بیم آن می رود 
از محوطه  بار دیگر بخشی  یا توسعه آن  بازسازی  با 
از بین برود. همچنین عبور این کانال و سرریز کردن 
الیه های  به  آب  نفوذ  باعث  سال  از  مواقعی  در  آب 

زیرین تپه شده است. 

متاسفانه تپه جنگل بارها مورد حفاری غیرمجاز 
شد،  اشاره  باال  در  که  همانطور  است.  گرفته  قرار 
بخشی بزرگی از این محوطه با استفاده از ماشین آالت 
سنگین به صورت گسترده حفاری غیرمجاز شده است. 
مسئلة نگران کننده این است که این حفاری های غیر 
با  سال  هر  شده،  بزرگ  گودال  یک  به  منجر  مجاز 
شروع فصل بارندگی بخش هایی از این گودال ریخته 
و  یافته  این گودال گسترش  زمان  مرور  به  می شود، 
اگر به زودی چاره ای برای این مشکل اندیشیده نشود 
بخش بزرگی از این تپه تخریب و برای همیشه نابود 

خواهد شد.  

جمع بندی و نتیجه گیری 

مطالعات حاضر نشان می دهند که تپه جنگل در 
از  پیش   1600 تا   1900( سوکلمخ  دوره های  طول 
میالد( و اوایل دورۀ ایالم میانة 1 )حدود 1500 پیش 

از میالد( مسکونی بوده و استقراری در طول دورۀ پارتی 
یا ساسانی در حاشیة شمال غربی و دورتر از محوطة 
اصلی شکل گرفته است. با توجه به حجم زیاد داده ها 
دورۀ  به  مربوط  استقراری  و  فرهنگی  نهشته های  و 
محوطه های  از  یکی  احتماالً  محوطه  این  سوکلمخ، 
مهم در دورۀ سوکلمخ در دشت خوزستان به شمار 
می رفته است. به نظر می رسد هرچند در اوایل دورۀ 
ایالم میانة 1 استقرار در تپه جنگل همچنان تداوم 
داشته است اما در طول این دوره با گسترش هفت تپه 
به عنوان یک مرکز اقتصادی ـ سیاسی ساکنین تپه 
جنگل جذب این مرکز شهری شده اند و احتماالً تپه 
جنگل یک استقرار اقماری بسیار کوچک در حاشیة 
کاماًل  اقتصادی  و  سیاسی  نظر  از  و  هفت تپه  شهر 

وابسته به آن بوده است. 
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گمانه های  در  گردید  اشاره  باال  در  که  همانطور 
جنوبی  و   )7 و   6،  5( شمالی  بخش  در  شده  حفر 
)10، 11 و 12( تپه جنگل آثار قابل توجهی بدست 
در  سفال های سطحی  تعداد  است؛ همچنین  نیامده 
و  بررسی ها  البته  است.  بوده  بسیار کم  این بخش ها 
می دهد  نشان  بخش ها  این  در  سطحی  مشاهدات 
نیز  دیگری  ایالمی  زیرزمینی  مقابر  بایستی  احتماالً 
وجود داشته باشد، هرچند به دلیل وسعت کم کاوش 
در این محدوده نتوانستیم بقایایی از آن ها پیدا کنیم. 
کاوش های  و  ژئوفیزیک  بررسی های  انجام  مطمئناً 
از  دقیق تری  درک  و  اطالعات  آینده  در  گسترده 
وضعیت این بخش از تپه جنگل به ما ارائه خواهد داد. 

مقبرۀ  دو  یافته های  به  توجه  با  این،  بر  عالوه 
ایالمی شناسایی شده در دامنة جنوب شرقی تپه، هر 
دوی آن ها متعلق به  اواخر دورۀ سوکلمخ و هم افق 
با دورۀ ساختاری سوم گمانة 1 است. مطالعات حاضر 
بیشتر  جنگل  تپه  آجری  مقابر  شمار  می دهد  نشان 
این  نهایی  تایید  که  هرچند  است،  کنونی  تصور  از 
کاوش  و  ژئوفیزیکی  بررسی های  به  احتیاج  موضوع 
چند  یا  یک  سوکلمخ،  دورۀ  اواخر  در  احتماالً  دارد. 
ساختار خشتی عظیم در بخش مرکزی و غربی و یک 
قبرستان در حاشیه جنوبی و جنوب شرقی تپه قرار 
ما  برای  همدیگر  با  بخش  دو  این  ارتباط  که  داشته 
هنوز نامشخص است. یکی از نگرانی های اصلی، تداوم 
حفاری های غیر مجاز در این تپه و ادامة روند تخریب 
از محوطه های مهم  نابودی یکی  به  است، که منجر 

دشت شوشان در طول دورۀ سوکلمخ می شود.  

کاوش گمانه های بخش شمالی )گمانة 8 و 9( به 
خوبی نشان می دهد این بخش از تپه در دورۀ ساسانی 
مسکونی بوده است و هیچ دادۀ فرهنگی قدیمی تر به 
خصوص از دورۀ ایالمی از این گمانه ها بدست نیامده 
است و به احتمال خیلی زیاد در دورۀ سوکلمخ و ایالم 
نبوده است.  از تپه جنگل مسکونی  این بخش  میانه 

و  درختکاری ها  تخریب،  دلیل  به  متاسفانه  هرچند 
تسطیح اراضی نمی توان به خوبی وضعیت چشم انداز 
همچنین  کرد.  بازسازی  را  جنگل  تپه  از  بخش  این 
کاوش گمانه های ضلع غربی تپه جنگل نشان می دهد 
را  جنگل  تپه  از  بخشی  آبیاری  بزرگ  کانال  عبور 
نهشته های  دقیق  شناسایی  و  است  کرده  تخریب 

فرهنگی در این بخش کار دشواری است.   

بررسی ها،  و  گمانه ها  به  توجه  با  درمجموع 
محدودۀ عرصة تپه جنگل از سمت شمال شرقی، غرب 
و جنوب شرقی به کانال کشت و صنعت هفت تپه، از 
سمت جنوب به جادۀ آسفالتة این شرکت، از سمت 
جاده ای  به  غرب  سمت  از  و  کانال  به  غربی  جنوب 
که از بین درختان اوکالیپتوس عبور می کند منتهی 

می شود )جدول 2(. 

تشکر و سپاسگزاری 

حمایت ها،  بدون  پروژه  این  انجام  مطمئناً 
نصر  مفیدی  بهزاد  دکتر  راهنمائی های  و  مشورت ها 
از  صمیمانه  اینجا  در  که  نمی گرفت،  صورت  آبادی 
حمیده  دکتر  خانم  سرکار  از  سپاسگزاریم.  ایشان 
بابت  باستان شناسی  پژوهشکدۀ  ریاست وقت  چوبک 
آقای  از  همچنین  سپاسگزاریم.  بسیار  مجوز  صدور 
چهارلنگ  علی  و  وقت  مدیر  رازقی  علیرضا  دکتر 
چغازنبیل  جهانی  میراث  پایگاه  وقت  داخلی  مدیر 
گذاشتن  اختیار  در  و  همکاری  خاطر  به  هفت تپه  و 
از  سپاسگزاریم.  صمیمانه  نیاز  مورد  امکانات  تمام 
آقایان دکتر عباس مقدم و یوسف دیناروند به خاطر 

حمایت هایشان کمال تشکر را داریم. 

افشین  و  حبیبی  فضل اهلل  آقایان  پروژه  این  در 
آن ها  مستندنگاری  و  گمانه ها  کاوش  در  خسروثانی 
همکاری داشتند که از زحمات آن ها بسیار متشکریم. 
چغازنبیل  پروژۀ  کارشناسان  تمامی  از  این  بر  عالوه 
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علی  و  خنیفر  احمد  آقایان  خصوص  به  هفت تپه  و 
برداشت  و  توپوگرافی  نقشة  تهیة  بابت  عبدالخانی 
ساختارهای به دست آمده و همچنین آقای علیرضا 
فرجی و خانم پرستو حسینی بابت طراحی سفال ها  

تشکر می کنیم. 
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چکیده

تپه ابوفندوه از جمله محوطه هاي بسیار کلیدي 
و  شوش  همراه  به   )II )شوش  نگارش  آغاز  دورۀ 
چغامیش در دشت شوشان است. این تپه که از دهة 
گرفت،  قرار  باستان شناسان  توجه  مورد  میالدي   60
بخش هایي از آن امروزه در زیر یک شهرک مسکوني 
واقع شده است. تخریب هاي ناشي از ساخت و سازهاي 
و  میراث جهاني چغازنبیل  پایگاه  جدید در شهرک، 
مشخص  را  تپه  عرصة  تا  داشت  آن  بر  را  تپه  هفت 
ابالغ و تصویب آماده کند. مطالعه و بررسي  براي  و 
مدارک  از  بهره جویي  با  تپه  عرصة  شناسایي  براي 

هوایی  عکس هاي  تفسیر  گرفت،  صورت  متفاوتي 
پژوهش های  گزارش ها،  و  نقشه ها  مطالعة  قدیمي، 
به  مربوط  اسناد  تپه،  در  پیشین  باستان شناسي 
احداث شهرک و تغییرات آن، بررسي پیمایشي و در 
نهایت گمانه زني منجر به تعیین عرصة تپه ابوفندوه و 
شناسایي وضعیت چندین پشته موجود در آن شد. در 
این نوشتار تالش شده با بررسی مدارک، به وضعیت 
تغییرات هر یک از پشته ها در پنجاه سال اخیر نگاهی 

مختصر انداخت.

واژگان کلیدي:  تپه ابوفندوه، آغاز نگارش، ایالم میانه .

مقدمه

و  باستاني  محوطه هاي  و  تپه ها  از  حفاظت 
تاریخي از اولین اهداف سازمان میراث فرهنگي است، 
عرصة  تعیین  هدف  با  مطالعاتي  منظور  همین  به 
از  بیشتر  حفاظت  براي  و  مي گیرد  انجام  محوطه ها 
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است. شمارۀ اول، سال 1392-1397 الزم االجرا  که  مي شود  اعالم  ضوابطي  آن ها 
تپه ابوفندوه نیز با توجه به اهمیتي که در مطالعات 
باستان شناسي دارد و مهم تر آنکه آسیب هایي این تپه 
را تهدید مي کند، نیاز مبرمي به تعیین عرصه دارد. 
و  چغازنبیل  جهاني  میراث  پایگاه  تپه،  این  وضعیت 
هفت تپه را بر آن داشت تا گمانه زني براي شناسایي 
عرصة تپه را در اولویت برنامه هاي میداني خود قرار 
مرحلة  دو  در  عرصه  شناسایي  براي  مطالعات  دهد. 
مطالعات آزمایشگاهي و میداني انجام شد. در هر دو 
مرحله نتایجي به دست آمد که دانش باستان شناسي 
از وسعت سکونت در این تپه را بیش از پیش کرد. 
بررسی  منظور  اینجا  در  که  آزمایشگاهی  مطالعات 
عکس های هوایی قدیمی است، نشان دهندۀ تغییرات 
متفاوتی است که در هر بخش از محوطه حادث شده 

است.

و  مهمترین  از  شوشان  دشت  در  ابوفندوه  تپه 
کلیدي ترین تپه هاي دورۀ اوروک )شوش II( است. 
تنها  به همراه شوش  ابوفندوه  اوروک قدیم  در دورۀ 
در  و  بوده اند  شوشان  دشت  در  قدرت  مهم  مراکز 
دوره هاي اوروک میاني و جدید با پیدایش چغامیش، 
به همراه شوش مهمترین مرکز  ابوفندوه  تپه  دوباره 
در کاوش هاي  )جانسون 1382: 238(.  است  قدرت 
خشتي  دیوار   1345 سال  در  ابوفندوه  تپه  اولیة 
ضخیمي به عرض هشت متر به دست آمده که آن را 
حصار احتمالي در اطراف محوطه مي دانند. در کاوش 
سال 1354 نیز صفه اي به وسعت 1 کیلومتر در 500 
متر با حدود چهار متر ارتفاع گزارش شده است. این 
آغاز  دورۀ  در  را  ابوفندوه  محوطة  اهمیت  گزارش ها 

نگارش بیشتر مي کند )نگهبان 1384: 169-168(.

شکل 1. عکس هوایی از موقعیت سه پشتۀ مشهود ابوفندوه )عکس از مهدی عالیپور(.
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 A پایاني شوش  دورۀ  در  است  معتقد  جانسون 
ابوفندوه با حدود 12 هکتار مساحت، بزرگترین مرکز 
اوروک  دورۀ  در  تپه  این  است.  بوده  شوشان  دشت 
قدیم وسعتي حدود 5 هکتار داشته است که در دورۀ 
اوروک میانه به 32/56 هکتار مي رسد )1382: 244، 
245 و 261(. وجود پشتة مرتفع جنوبي و پشته هایي 
در شمال و شرق آن با ارتفاع کمتر پرسش هایی در 
اداري  این مرکز، وجود سلسله مراتب  باب گسترش 
و زیستگاهي در سطح کالن در دشت شوشان و در 
مجموعه پشته های ابوفندوه، وجود فضاهاي تخصصي 
اداري و تولیدي در پشته ها و در محوطه هاي اطراف 
مطرح می کند که کاوش ها و مطالعات بیشتر در آینده 
براي  پاسخی  مي تواند  چهارم  هزارۀ  محوطة  این  در 

آن ها داشته باشد.

مورد  ابوفندوه  محوطة  نیز  ایالمي  دورۀ  در 
در  نگهبان  دکتر  چنانکه  است،  گرفته  قرار  استفاده 
کاوش هاي خود در پشتة جنوبي به گورهاي ایالمي 
هفت  و   )30  :1372 )نگهبان  بود  کرده  برخورد 
پشته  این  پلکاني  ترانشة  در  که  الیه اي   12 از  الیه 
کاوش کرد، متعلق به دورۀ ایالم بود )نگهبان 1384: 
111(. همچنین در پشتة موجود در شهرک شواهد 
سطحي شامل پیکرک هاي بیشمار انساني و حیواني و 
سرباره های فراوان حکایت از اهمیت این محوطه در 
این  فاصلة کم  دارد )هوتن 1383: 2(.  ایالمي  دورۀ 
محوطه به هفت تپه )شهر کبنک ایالمي( و تپه جنگل 
)با مقبره هاي شاخص ایالمي( )زلقي 1397( اهمیت 

دورۀ ایالم ابوفندوه را دوچندان مي کند.

موقعیت تپه ابوفندوه در دشت خوزستان

شوشان  دشت  غربي  بخش  در  ابوفندوه  تپه 
و  شمالي   32⁰05.643′ جغرافیایي  مختصات  در 
در  تپه  این  است.  گرفته  قرار  شرقي   48⁰18.977′
فاصلة 12 کیلومتري جنوب شرقي شهر شوش و یک 

کیلومتري شمال غربي محوطة ایالمي هفت تپه واقع 
شده است. تپه ابوفندوه که امروز به صورت چند پشته 
مجزا قابل مشاهده است، 67 متر از سطح دریاي آزاد 
دز  رودخانة  دو  بین  فاصلة  در  تپه  این  دارد.  ارتفاع 
 12 دز  رودخانة  از  آن  فاصله  گرفته،  قرار  شائور  و 
کیلومتر و از شائور 4 کیلومتر است. نهر عتیج نیز که 
از یکي از شاخابه هاي شائور )نهر هرموشي( سرچشمه 
مي گیرد، در اطراف این تپه انشعابات متعددي دارد و 

از میانة تپه نیز مي گذرد )شکل 1(. 

مطالعات پیشین

تپه ابوفندوه ابتدا در بررسي هاي دانشگاه شیکاگو 
به سرپرستي رابرت مک ادمز در سال 1961 شناسایي 
کاوش هاي  هیئت  گردید.  ثبت   KS-59 عنوان  با  و 
باستان شناسي هفت تپه به سرپرستي دکتر عزت اهلل 
تاریخي  از  به منظور مطالعة دوره هاي پیش  نگهبان 
پیشینة  شناخت  و  هفت تپه  محوطة  نزدیک  در 
کاوش  را  ابوفندوه  پشتة جنوبي  منطقه،  در  استقرار 
کردند. کاوش دکتر نگهبان در تپه ابوفندوه به صورت 
کتاب  در  ولي  نشد،  منتشر  هرگز  جداگانه  گزارش 
گزارش کاوش هاي هفت تپه به کلیت مطالعة ابوفندوه 

اشاره کرده است.

در فصل اول کاوش در هفت تپه در سال 1345 
شمالي  دامنة  در  آزمایشي  ترانشة  یک  خورشیدی، 
شد  ایجاد  پلکاني  صورت  به  ابوفندوه  جنوبي  پشتة 
)شکل 2(، یکی از نتایج کاوش شناسایی دیوار خشتی 
حصار  را  آن  که  بود  متر  هشت  عرض  به  ضخیمی 
کوتاه  وقفة  از  پس  کرده اند.  توصیف  شهر  احتمالی 
و  اطراف  در  پژوهش ها  خورشیدی   1354 سال  در 
شناسایي  آن  نتیجة  که  شد  متمرکز  تپه  دامنه هاي 
مختلف  اندازه هاي  با  سفالگري  کورۀ   52 حدود 
هزارۀ  اواسط  حدود  در  نگارش  آغاز  دورۀ  به  متعلق 
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شمارۀ اول، سال 1392-1397

چهارم پیش از میالد و کاوش دو عدد از آن ها بود. 
دکتر نگهبان همچنین در مرتفع ترین قسمت پشتة 
جنوبي ابوفندوه نیز کاوش و در آن دو دوره گورستان 
به  متعلق  جدیدتر  دورۀ  گورستان  کرد.  شناسایی 
دورۀ ایالم تاریخ گذاري شد که گورستان قدیمي تر را 
مضطرب نموده بود )نگهبان 1372: 29-30، نگهبان 

.)169-168 :1384

در سال هاي 1970 و 1971 میالدي، گرگوري 
جانسون از این محوطه بازدید و کوره هاي سفالگري 
 Johnson( داد  قرار  توجه  مورد  را  تپه  در  موجود 

Plate XV :1973( )شکل 3(.

در سال 1385 خورشیدی نیز هیئتي از دانشگاه 
شیکاگو به سرپرستي دکتر عباس علیزاده دو پشتة 

اقداماتي  شمالي و جنوبي را کاوش کردند. از جمله 
بود، شناسایي و  انجام آن  به  امیدوار  این هیئت  که 
کاوش دوبارۀ کوره هاي دورۀ اوروکي در پشتة شمالي 
مقاصد  براي  زمین  تسطیح  متاسفانه  بود.  ابوفندوه 
این  از بین برده بود.  این کوره ها را کاماًل  کشاورزي 
به  اطراف پشته ها  را در  هیئت همچنین گمانه هایي 
منظور بررسي دامنه هاي تپه کاوش کردند. نقشه این 
تعیین  گمانه هاي  ایجاد  محل  انتخاب  در  گمانه ها 

عرصه نقش تعیین کننده اي داشت.

از  بعد  هفت تپه  در  باستان شناسي  مطالعات 
ماینز  دانشگاه  از طرف  سال 1381  از  رکود  سال ها 
گرفته شد.  سر  از  مفیدي  بهزاد  دکتر  به سرپرستي 
برنامة  نیز در  ابوفندوه  تپه  بررسي هاي سطح االرضي 
که  محدوده اي  در  گرفت.  قرار  هیئت  این  مطالعات 

شکل 3. کروکی گرگوری جانسون از تپۀ ابوفندوه و 

.)Johnson 1973: Plate XV( موقعیت کوره ها
شکل 2. تصویری از ترانشۀ پلکانی در پشتۀ جنوبی 

تپه ابوفندوه، سال 1345 خورشیدی.
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بررسي هاي  و  کاوش ها  به  توجه  با  مفیدي  دکتر 
ژئوفیزیک براي عرصة هفت تپه تعیین کرده بود، تپه 

ابوفندوه نیز در این عرصه قرار گرفت.

در  گمانه زني  به  زلقي  علي  نیز   1393 سال  در 
به  توجه  با  و  پرداخت  شویع  تپه  و  هفت تپه  اطراف 
نیز  محدوده اي  آن  اهمیت  و  ابوفندوه  تپه  موقعیت 
به عنوان عرصة این تپه مشخص کرد. این محدوده 
بیشتر بر اساس وسعتي که ادمز در بررسي هاي خود 
تخمین زده، استوار است. مطالعة اخیر با استفاده از 
شناسایي  دنبال  به  دسترس  قابل  و  موجود  امکانات 

محدودۀ واقعي پشته هاي ابوفندوه است.

پشته هاي ابوفندوه 

ثبت   KS-59 عنوان  به  ادامز  بررسي  در  آنچه 
است  یکدیگر  کنار  در  منفصل  پشتة  چندین  شده، 
که محدوده اي به وسعت 20 هکتار را دربرمی گرفت. 
و  جنوبي  و  شمالي  پشته هاي  شامل  محدوده  این 
بخش هاي وسیعي از شهرک کوي آوان و زمین هاي 
شرکت کشت و صنعت هفت تپه در شرق آن مي شود. 

پشته  چندین  صورت  به  ابوفندوه  تپه  امروزه 
دو  به  عتیج  نهر  وسیله  به  و  است  مشاهده  قابل 
بخش شمالی و جنوبی تقسیم شده است )شکل 1(. 
کیلومتر   1 با  شمالی  بخش  شمسي  پنجاه  دهة  در 
طول و 500 متر عرض که به طور میانگین 4 متر از 
ارتفاع دارد )نگهبان 1384:  سطح زمین های اطراف 
168( قابل مشاهده بوده است. این بخش از دو پشته 
و  بیضی  به شکل  پشته  دو  این  است.  شده  تشکیل 
هر دو در جهت شمال غربی- جنوب شرقی هستند. 
پشتة جنوبی تر )از این به بعد به نام پشتة میانی به 
دارد. حدفاصل  بیشتری  اشاره می شود( وسعت  آن 
زمین های  امروزه  جنوبی  پشتة  و  پشته  دو  این 
کرده  تسطیح  را  تپه  از  بخش هایی  که  کشاورزیست 

شمالی  پشته های  میانگین  از  متر   3-2 آن  و سطح 
و میانی پایین تر است. به نظر می رسد این دو پشته 
تشکیل  را  پشته  یک  و  بوده  متصل  هم  به  درواقع 
می دادند ولی به مرور زمان و با گسترش فعالیت های 

کشاورزی به دو بخش تقسیم شده اند.

تپه ای مخروطی  به صورت  مرتفع جنوبی  پشتة 
با قطر میانگین 300 متر قابل مشاهده است. ارتفاع 
آن نسبت به زمین های اطراف 17 متر است. به نظر 
مي رسد این پشته کمترین تغییرات را در پنجاه سال 
سال  کاوش  در  پلکانی  ترانشة  است.  داشته  اخیر 
کاوش  در  شده  مطالعه  مقطع  و  خورشیدی   1345
سال 1385 خورشیدی در این پشته ایجاد شده است.

شهرک  درون  دیگري  پشتة  دو،  این  بر  عالوه 
نیروهای  اسکان  به  متعلق  )شهرک  آوان  مسکونی 
از  یکی  است،  شده  واقع  پارس(  کاغذ  شرکت  فنی 
این پشته ها با مواد فرهنگی ایالمی به صورت پارک 
شیب  اگرچه  آبنما(،  )پارک  گرفته  قرار  شهرک  در 
به وضوح  غربی شهرک  تا خانه های ضلع  پشته  این 
مشخص است. متاسفانه با توجه به اینکه زمین های 
مسکونی  خانه های  و  شده  تسطیح  تپه  این  اطراف 
این  ابعاد  دقیق  محاسبة  امکان  است،  شده  ساخته 
کرونا  ماهواره ای  تصاویر  در  ولي  ندارد.  وجود  پشته 
مي توان محدودۀ آن را در حدود سه هکتار تخمین 
زد. متاسفانه امروزه حدود 300 متر مربع از آن باقي 

مانده است.

در گزارش هاي اولیة بررسي دشت خوزستان، سه 
پشته اي که امروزه قابل مشاهده هستند )شکل 1(، 
به عنوان تپه ابوفندوه معرفي شده اند. در فاصله کمي 
از این مجموعه )حدود 300 متري جنوب شرق پشتة 
بقایاي  باید  که  شده  معرفي  دیگري  پشتة  جنوبي(، 
نیشکر  صنعت  و  کشت  شرکت  زمین هاي  در  را  آن 
هفت تپه در شرق ابوفندوه و جنوب شرق شهرک آوان 
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پیدا کرد. محدوده اي که بر اساس نقشة بررسي دشت 
خوزستان1/70 هکتار است.

عکس هاي هوایي

مطالعات اخیر به منظور شناسایي عرصة ابوفندوه 
در دو مرحله مطالعات اولیه و فعالیت میداني انجام 
از  قدیمي  هوایي  عکس هاي  اول،  مرحلة  در  شد. 
عکس هاي  مطالعة  امروزه  شد.  تهیه  محوطه  اطراف 
یکي  مي تواند  زمان  در طول  آن ها  مقایسة  و  هوایي 
تغییر  باشد.  تغییرات  مشاهدۀ  روش هاي  بهترین  از 
عوارض  و  مختلف  سال هاي  در  محوطه ها  وضعیت 
وضوح  به  عکس ها  این  در  آن ها  انساني  و  طبیعي 
نرخ  و منطقة هفت تپه  است. در خوزستان  مشخص 
تغییرات عوارض طبیعي و تبدیل آن ها به زمین هاي 
و  بوده  سریع  بسیار  اخیر  قرن  نیم  در  کشاورزي 

زمین هاي  به  تاریخي  محوطه هاي  تبدیل  مي توان 
نیز  روزه  چند  کوتاه  زمان  مدت  در  را  کشاورزي 
مشاهده کرد. قدیمی ترین عکس هوایي قابل دسترس 
از این منطقه متعلق به سال 1344 خورشیدی است. 
همچنین تصاویر ماهواره ای کرونا منطقة هفت تپه و 
با مشاهده   .)4 پوشش می دهد )شکل  را  آن  اطراف 
این تصاویر، چندین تغییر عمده را مي توان در اطراف 

محوطه تشخیص داد.

نهر عتیج و شاخابه هاي آن یکي از تغییرات قابل 
مشاهده در این عکس ها است )شکل 5(. در مقایسة 
با وضع امروزین نهر، شاخابه هاي متعدد و بیشتري در 
گذشته وجود داشته است که دستکاري هاي شرکت 
موجب تغییر مسیر نهر و انشعابات، قطع و یا ایجاد 
انشعابي جدید شده است. با توجه به تعدد شاخابه ها 
به نظر مي رسد حجم آب این نهر بسیار بیشتر از امروز 

شکل 4. عکس هوایی سال 1344 از منطقه و دایره قرمز محدودۀ تپه ابوفندوه )عکس از سازمان نقشه برداری کل کشور(.



باستانشناسی

83

13
92

-1
39

7 
ال

 س
ل،

 او
رۀ

ما
ش

بوده، تا جایي که بخش هایي از غرب پشتة جنوبي تا 
از یک  فاصلة کمتر  بوده است. در  نهر کاماًل غرقاب 
متري جنوب غربي پشتة جنوبي، برجستگي کوچکی 
مشاهده مي شود، که احتماالً نهر، آن را از پشتة اصلی 
جدا کرده است. این برجستگي نیز امروزه هم وجود 
آن  به  دسترسي  امکان  نِي  انبوه  دلیل  به  ولي  دارد 
که  طبیعی  عارضة  مهم ترین  همچنین  ندارد.  وجود 
در تپه ابوفندوه واقع شده، همان نهر عتیج است. این 
نهر هرموشی در شمال شرق شوش منشعب  از  نهر 
رود  شاخابه های  از  خود  نیز  هرموشی  نهر  می شود. 
شائور است. پشته های ابوفندوه از جهات مختلف در 
محاصرۀ این نهر است و موجب تقسیم این محوطه 
به بخش شمالي و جنوبي شده است. در طول مسیر 
نهر  از نی در دو طرف  بلندی  و  انبوه  پوشش بسیار 
مشاهده می شود، به گونه ای که در بیشتر طول مسیر 

پوشش  این  کرد.  پیدا  دسترسی  نهر  به  نمی توان 
گیاهی انبوه امکان مطالعة مقاطع موجود به ویژه در 
بر  عالوه  است.  برده  بین  از  را  تپه  اصلی  پشته های 
مسیرهای حرکت نهر عتیج در اطراف تپه ابوفندوه، 
می توان بقایای به جا مانده از مسیرهای قدیمی این 
نهر را مشاهده کرد که امروز صرفاً با توجه به پوشش 
گیاهی، شیب زمین و نوع خاک می توان وجود آن ها 

را تشخیص داد. 

دیگر  از  آن ها  تغییرات  و  کشاورزي  زمین هاي 
مي توان  تصاویر  این  در  که  است  مشهودي  عوارض 
شناسایي کرد. با توجه به عکس های هوایی قدیمی از 
بیشتر زمین های کشاورزی در  دهة 40 خورشیدی، 
موقعیت امروزی خود قرار داشتند و استفاده می شدند. 
به ویژه زمین واقع در ضلع جنوب غربی پشتة جنوبی 

شکل 5. تصویر ماهواره ای کرونا از محدودۀ تپه ابوفندوه، در این شکل محدودۀ شهرک، انشعابات نهر عتیج و وسعت 
سه پشته ای که بیشترین تغییر را داشته اند، مشخص شده است.  
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نهر  تا  کم  فاصلة  به  توجه  با  می رسد  نظر  به  که 
برای  مناسبی  زمین  آن  پست  بسیار  ارتفاع  و  عتیج 
زمین  این  نیز  امروزه  است.  بوده  غرقابی  کشت های 
کاماًل زیر کشت برنج است. کشت برنج در زمین غرب 
ادامه دارد، در زمینی که  نیز  ابوفندوه  پشتة جنوبی 
حدفاصل بین دو شاخابة نهر عتیج است. زمین های 
کشاورزی واقع در غرب تپه و در مجاورت پشته های 
شمالی در طول سال ها گسترش یافته است، به طوری 
که با مقایسة عکس دهة چهل می توان گسترش آن 
بازدید جانسون از  را به سمت تپه مشاهده کرد. در 
تپه ابوفندوه در سال های 1370 و 1371 میالدی، به 
اشاره شده  بخش  این  در  سفالگری  کوره های  وجود 
است که متاسفانه این بخش امروزه برای کشاورزی 
نیز  اطراف  از سطح زمین های  کاماًل تسطیح شده و 
 Johnson 1973, 1976:( دارد  پست تری  ارتفاع 

191(. وسعت فعالیت هاي کشاورزي در این محدوده 
دو  به  کاماًل  شمالي  پشتة  امروزه  که  بوده  به حدي 
و هفت  بیست  در حدود  و صرفاً  تبدیل شده  بخش 

متر از این دو بخش بهم متصل مانده اند. 

در دماغة پشتة شمالی تپه نیز زمین های کشت 
برنج وجود دارد که با توجه به ارتفاع و رطوبت خاک 
فرهنگی  الیه های  وجود  از  توجهی  قابل  اطالعات 
پشتة  روی  بر  دهة چهل  عکس  در  نیامد.  دست  به 
شمالی نیز فعالیت کشاورزی انجام می شده که امروز 

خوشبختانه به این منظور استفاده نمی شود.

از  قبل  تا  نیز  تپه  شرق  و  شرقی  شمال  بخش 
اهالی  کشاورزی  زمین های  عتیج  نهر  اصلی  مسیر 
و  کشت  شرکت  و  محمید(  )بیت  اطراف  روستاهای 
صنعت نیشکر هفت تپه است. حدفاصل نهر عتیج تا 

شکل 6. عکس هوایی سال 1372 خورشیدی، دایرۀ قرمز محدودۀ محوطۀ ابوفندوه و شهرک آوان را نشان می دهد.
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شهرک زمینی، به وسعت حدود 2 هکتار وجود دارد 
که متعلق به شرکت کشت و صنعت نیشکر است ولی 
هیچ گونه فعالیتي بر روی آن انجام نشده و منظر بکر 

منطقه را حفظ کرده است.

ایجاد  عارضة  مسئله سازترین  و  مهم ترین 
)کوی  آوان  شهرک  ساخت  ابوفندوه  تپه  در  شده 
دهة چهل  در  این شهرک  است.  دیناروندی(  شهید 
نیروهای  و  اسکان عوامل فنی  به منظور  خورشیدی 
 12 وسعت  به  هفت تپه  پارس  کاغذ  شرکت  انسانی 
هکتار ایجاد شد )شکل 6(. در سال های اخیر شرکت، 
اشخاص  به  را  شهرک  در  واقع  مسکونی  واحدهای 
جدید  مالکین  از  هریک  و  است  فروخته  حقیقی 
فعالیت های عمرانی قابل توجهی در ملک خود انجام 

داده که منظر تپه را به کلی ویران کرده اند.

به نظر می رسد در زمان ساخت شهرک به منظور 
ضلع  ابوفندوه،  تپة  جنوبی  پشتة  در  تخریب  عدم 
که  طوری  به  داده  تغییر  را  شهرک  غربی  و  شمالی 
نقشة شهرک یک مستطیل است ولی گوشة شمالی 
غربی آن که نزدیک ترین فاصله را با تپه ابوفندوه دارد 
به صورت اریب ساخته شده است. پشتة ایالمي نیز 
فلزی  حصار  آن  اطراف  و  واقع  شهرک  درون  کاماًل 
قرار  استفاده  مورد  پارک  صورت  به  و  شده  کشیده 
گرفته است. اگرچه بر روی این پشته ساخت و ساز 
از سطح آن به  صورت نگرفته است ولی بخش هایی 
منظور ساخت حوضچه تسطیح شده است. با استناد 
 70 حدود  پشته  این  وسعت  ماهواره ای  تصاویر  به 
درصد از بین رفته و در زیر خانه ها و واحد مسکوني 

قرار دارد.

پشتة  شرقي  جنوب  در  که  ارتفاعی  کم  پشتة 
وجود  آن  از  آثاري  هیچ  امروزه  داشت،  قرار  جنوبي 
در  هکتاري   1/70 پشته  این  از  بخشي  ندارد. 
هفت تپه  نیشکر  صنعت  و  کشت  شرکت  زمین هاي 

قرار دارد و بخش کوچک تري از آن در گوشة جنوب 
به  زمین  تسطیح  است.  شده  واقع  شهرک  شرقي 
موجب  مسکوني  واحدهاي  و  منظور ساخت شهرک 

نابودي کامل این پشته شده است.

گمانه زني

در مرحلة دوم مطالعات به منظور تعیین عرصة 
این پشته ها  اطراف  ابوفندوه، در  مجموعه پشته های 
گمانه زنی شد. مکان این گمانه ها با توجه به عوارض 
زمین، توپوگرافی و تغییراتي که در عکس های هوایي 
این موارد در  بر  انتخاب گردید. عالوه  مشاهده شد، 
بر روي  ترانشه هایي  تنها  نه  سال 1385 خورشیدی 
سطح تپه کاوش شد، بلکه در اطراف آن گمانه هایي 
ایجاد شد. در گمانه زنی فصل  ابعاد 1×1 متر  به  نیز 
با توجه به گمانه های سابق، نقاطی  اخیر تالش شد 
وضعیت  تپه،  شکل  بر  عالوه  که  شوند  انتخاب 
زمین های کشاورزی در محدودۀ عرصه را نشان دهند 

)شکل 7(.

جبهۀ جنوبی: در بخش جنوبی ابوفندوه جنوبی در 
مجموع چهار گمانه ایجاد شد تا میزان کشیدگی تپه 
دو  و  تپه  جنوب  در  آن  به  متعلق  آثار  پراکندگی  و 
بخش  این  زمین های  شود.  بررسی  عتیج  نهر  طرف 
دارد  اطراف  زمین های  به  نسبت  کمی  بسیار  ارتفاع 
تپه  شرقی  بخش  از  پست  زمین های  صورت  به  و 
به  می گیرد.  بر  در  را  تپه  غربی  جنوب  تا  جنوبی 
دلیل وجود زمین های پست و عمِق کِم سطح آب و 
نزدیکی به نهر، پوشش گیاهی این بخش به صورت 
گمانه های  است.  مشاهده  قابل  ُحلفه  بوته های  انبوه 
تعدادی  دارای  عتیج   )4 و   3 )گمانه های  نهر  شمال 
قطعات سفال های فرسایش یافته بود در حالیکه در 
گمانه های جنوبی نهر عتیج )گمانه های 1 و 2( هیچ 

یافته ای به دست نیامد.
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جبهۀ غربی: بخش عمده ای از زمین های غرب تپه 
است.  برنج  زیر کشت  جنوبی،  تپة  ویژه  به  ابوفندوه 
در عکس های هوایی دهه چهل خورشیدی و تصاویر 
ماهواره ای کرونا نیز می توان این زمین ها را به صورت 
زمین های پست و کم ارتفاع مشاهده کرد. در نتیجه 
در بخش وسیعی از جبهة غربی تپه یا امکان ایجاد 
گمانه وجود نداشت و یا گمانه ها در عمق بسیار کمی 

به آب می رسیدند. 

نیمة شمالی جبهة مذکور در سال 1385 خورشیدی 
کاوش شد. در زمین کشاورزی که بین دو تپة شمالی 
در سال 1385 حدود  دارد،  قرار  ابوفندوه  و جنوبی 
الیه های  آن ها  همگی  در  که  شد  ایجاد  گمانه   13
به  عرصه  گمانه های  بنابراین  داشت.  وجود  فرهنگی 
فاصلة حدود 10 متر از گمانه های سابق و به سمت 
حاشیة محوطه ایجاد و کاوش شدند، در هیچ یک از 

به  فرهنگی  الیة   ،)10 تا   7 )گمانه های  گمانه  چهار 
دست نیامد.

دو  از  ابوفندوه  تپه  شمالی  جبهة  شمالی:  جبهۀ 
پشته تشکیل شده است، گمانه هایي که در زمین های 
قصد  به  شد  ایجاد  پشته  دو  این  شمال  کشاورزی 
فوق  زمین هاي  تا  تپه  احتمالی  امتداد  شناسایی 
 1344 سال  از  موجود  هوایی  عکس   در  است.  بوده 
کرونا  ماهواره ای  تصاویر  در  همچنین  و  خورشیدی 
پشتة شمالي کاماًل کشت می شده است. در این جبهه 
از گمانة 13 که حد فاصل دو پشتة شمالی  به غیر 
و میانی قرار گرفته بود، در سایر گمانه ها هیچ الیة 
فرهنگی به دست نیامد. در گمانة 13 قطعات سفالی 
شسته شده در عمق  35- سانتیمتری از سطح گمانه 
این  قرارگیری  محل  به  توجه  با  که  یافت  افزایش 

گمانه، انتظاری غیر از این وجود نداشت.

شکل 7. محل گمانه های تعیین عرصه.
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بکر شرق  جبهۀ شرقی: در جبهة شرقی که زمین 
گمانه  چهار  بود،  گرفته  بر  در  را  تپه  جنوبی  پشتة 
کاوش شد. در گمانة 19 خمرۀ سفالی شکسته برجا 
به دست آمد. در گمانة 18 نیز که در واقع بخشی از 
و  سفالی  فراوان  قطعات  است،  شهرک  درون  پشته 
چندین سنگ ساب به دست آمد. دو گمانة دیگر فاقد 

آثار فرهنگی بود.  

آوان  گمانه های شهرک آوان: در محدودۀ شهرک 
یا  و  کاوش  بررسی،  از  اعم  میدانی  فعالیت  کنون  تا 
توجه  با  دیگر  طرفی  از  بود،  نشده  انجام  گمانه زنی 
آن  امالک  واگذاری  و  شهرک  مسکونی  ماهیت  به 
دقت  با  شهرک  در  گمانه زنی  حقیقی،  اشخاص  به 

بیشتری انجام گرفت، در نتیجه با توجه به توپوگرافي 
روی  مسکونی  واحدهای  و  شهرک  درون  پشته های 
مجموع  در  شد.  ایجاد  گمانه  بیشتری  تعداد  آن ها، 
 19 و  از شهرک  خارج  گمانه   20( گمانه   39 تعداد 
گمانه در شهرک( کاوش شدند. عالوه بر این با توجه 
در  عمرانی گسترده  فعالیت های  و  ساز  و  به ساخت 
اثر  بر  آمده  وجود  به  مقاطع  از  بخش هایی  شهرک، 
شدند.  مستند  و  مطالعه  عمرانی  فعالیت های  این 
گمانه های درون شهرک نشان داد که بخش وسیعی 
از پشتة آبنما بر اثر ساخت شهرک نابود شده است. 
محدودۀ این پشته از شمال شهرک شروع شده و تا 
با  را دربرمی گیرد.  از مناطق مسکونی شهرک  نیمی 
رجوع به تصاویر ماهواره ای کرونا نیز می توان محدودۀ 

این پشته را حدود سه هکتار تخمین زد. 

برای احداث  الف. زمین گودبرداری شده  به منظور شناسایی پشتۀ جنوب شرقی کاوش شد.  C که  شکل 8. گمانۀ 
استخر، ب. محل گمانۀ C در زمین گودبرداری شده، ج. پایان کاوش گمانۀ C بدون هیچ یافتۀ فرهنگی.

الف

ب ج
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در بخش جنوب شرقی شهرک نیز چهار گمانه برای 
شناسایی پشته ای که ادمز شناسایی کرده بود، کاوش 
از مواد فرهنگی وجود  شد که در هیچ کدام نشانی 

نداشت.

نتیجه گیری

سال  پنجاه  هوایي  عکس هاي  مقایسة  در  آنچه 
اخیر و وضعیت موجود محوطه در حال حاضر مشاهده 
شد و گمانه هایي که در نقاط مختلف محوطه کاوش 
تغییراتي  ابوفندوه چه  شد، نشان مي دهد پشته هاي 

داشته اند که در ادامه به هریک پرداخته مي شود.

الف( در تمامي نقاط پیرامون پشته هاي شمالي و 
جنوبي، حد فاصل گمانه هاي سال 1385 خورشیدی 
و گمانه هاي کاوش اخیر، محدودۀ تپه در نظر گرفته 
شد. پشتة جنوبي تغییرات محسوسي نداشته است، 
اگرچه ترانشة پلکاني که در سال 1354 کاوش و در 
سال 1385 به صورت ترانشه الیه نگاري مطالعه شد، 

شکل 9. گمانۀ 27 و خمرۀ تدفین دورۀ ایالمی در دیوارۀ آن.

شکل 10. قطعات کاسه های لبه واریختۀ به دست آمده 
از گمانۀ 31.
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و  نفوذ کرده  تپه  مرکز  به  به صورت خندقي  امروزه 
در بارندگي هاي شدید عمق این خندق بیشتر شده 
کند.  وارد  آسیب  پشته  این  به  آینده  در  مي تواند  و 
حفاظتي  اصول  رعایت  عدم  و  بخش  این  در  کاوش 
پس از کاوش بیشترین تغییر و تخریب را در پشتة 

جنوبي ایجاد کرده است.

ب( با رجوع به عکس هاي هوایي می توان مشاهده 
کرد که بر سطح پشتة شمالي کشاورزي می شده و 
نمي توان وسعت دقیق آن را تخمین زد ولي امروزه 
فقط زمین هاي اطراف آن کشت مي شود. کشاورزان 
به مرور بخشي از دامنة پشته را تسطیح کرده، زیرا 
وجود  کشاورزي  زمین هاي  و  تپه  بین  شیبي  هیچ 
ندارد و بخش هایي از سطح تپه بریده شده است. به 
نظر مي رسد بخش شمال شرقي این پشته که امروزه 
به صورت یک قطعه زمین کشاوزي از سایر زمین ها 
جدا شده است، جزئي از بدنه تپه بوده که گسترش 

کشت آن را نابود کرده است.

دیده  آسیب  به شدت  ابوفندوه  میاني  پشتة  ج( 
ماهواره اي  تصاویر  به  رجوع  با  است.  تخریب شده  و 
وسعت آن را مي توان حدود 3 هکتار تخمین زد، در 
باقی  آن  از  هکتار  نیم  و  یک  امروز حدود  که  حالي 
مانده است. این آسیب ها بیشتر در بخش غربي پشته 
در  شد،  ذکر  باال  در  که  همانگونه  است.  داده  روي 
به  بخش  این  در  کوره  چندین   1354 سال  کاوش 
دست آمده که امروزه هیچ اثري از آن ها وجود ندارد. 
فعالیت هاي کشاورزي در غرب این پشته تا سطح آن 

توسعه داشته است. 

بررسي  در  که  شهرک  شرقي  جنوب  پشتة  د( 
وجود  آن  از  اثري  امروزه  شده،  اشاره  آن  به  اولیه 
ندارد. در تصاویر ماهواره ای کرونا پشته اي به وسعت 
حدود 1/7 هکتار دیده مي شود، در چهار گمانة کاوش 
شده در نقاط مختلف این محدوده آثاري که نشان از 

یکي  نیامد.  دست  به  باشد،  داشته  پشته  این  وجود 
منظور  به  گودبرداري شده  در محل  گمانه ها  این  از 
متر   1 استخر  این  عمق  شد،  ایجاد  استخر  احداث 
نیز  گمانه  این  بود،  پایین تر  اطراف  زمین  به  نسبت 
تا عمق 167- سانتیمتر کاوش شد ولي در آن هیچ 
یافته اي به دست نیامد )شکل 8(. کاوش سه گمانة 
دیگر نیز بدون هیچ اثري پایان یافت. به نظر مي رسد 
پشته اي که در این بخش وجود داشته ارتفاع زیادي 

نداشته است.

ه( پارک آبنما که با آثار شاخص ایالمي از جمله 
پیکرک ها و قطعات سفال های ایالمي شناخته شده، 
در طول زمان به واسطة ساخت شهرک، آسیب هاي 
جبران ناپذیري دیده است. در گمانه زني دامنة جنوبي 
آن چندین قطعه پیکرک حیواني، انساني، سرباره هاي 
فراوان و همچنین بقایاي دیواري با سه ردیف خشت 
در این گمانه به دست آمد. در زمان ساخت شهرک 
احتماالً با توجه به شناخت این پشته، در آن ساخت 
باقي  برجستگي  یک  صورت  به  نشده،  انجام  ساز  و 
وسعت  اگرچه  است.  شده  تبدیل  پارک  به  و  مانده 
در  موجود  کنوني  از شیب  و  بوده  بیشتر  پشته  این 
به  آن  دامنه هاي  که  زد  مي توان حدس  نیز  شهرک 
ویژه در غرب، شمال و شرق وسیع تر از مرزي است 
این  است.  محصور شده  فلزي  نرده هاي  با  امروز  که 
شیب در بخش غربي و در واحدهاي مسکوني که در 
ضلع غربي شهرک قرار دارند، بسیار واضح است. در 
گمانة 27 که در شیب حیاط یکي از این واحدهاي 
دورۀ  تدفین  بزرگ  یک خمرۀ  شد،  کاوش  مسکوني 
ایالم میانه در سکشن جنوبي به دست آمد. از لبه تا 
بخش هایي از بدنة آن آسیب دیده، ولي تزئینات آن 
به وضوح مشخص است. عمق محل کشف این خمره 
تا سطح زمین حدود 20 سانتیمتر بود. این خمره تا 
مرکز پشتة درون شهرک حدود 36 متر فاصله دارد 

)شکل 9(. 
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در بخش شمالي این پشته نیز در پي کني براي 
از  آثاري  مسکوني  واحدهاي  از  یکي  دیوار  ساخت 
خمرۀ دیگري به دست آمد که متاسفانه دیوار ایجاد 
شده، این خمره را نابود کرد. در گمانة دیگري که در 
قطعات  شد،  کاوش  پشته  شرق  متري  پنجاه  فاصلة 

بیشماري از سفال و خشت به دست آمد. 

از  خارج  تا  و  آوان  در شمال شهرک  پشته  این 
پشته  این  روي  بر  مي یابد.  امتداد  نیز  فنس شهرک 
منبع آب، لوله هاي انتقال آن و تاسیسات شهرک قرار 
دارد. در گمانة 18 که در شمال پشته و خارج از فنس 
شهرک ایجاد شده بود، قطعات سفالي و سنگ ساب 
به دست آمد. در گمانة دیگري )گمانة 31( قطعات 
لبه  اغلب کاسه هاي  فراواني مشاهده شد که  سفالي 
واریخته و متعلق به دوره آغاز نگارش هستند )شکل 
پشته  این  شرقي  دامنة  در  دیگري  گمانة  در   .)10
)گمانة 32( عالوه بر قطعات کاسه هاي لبه واریخته، 
قطعات خشت و آجر به دست آمد، اگرچه برجا نبودند. 
تمام قطعات سفالي به دست آمده از گمانه هاي شمال 
این پشته یکنواخت و همگي از نوع ظروف دورۀ آغاز 
همان  که  جنوبی  نیمة  آثار  حالیکه  در  بود،  نگارش 
پارک آبنما است، به دورۀ ایالم تعلق دارد. دوباره با 
رجوع به تصاویر ماهواره ای کرونا به نظر مي رسد هر 
را تشکیل  این پشته یک مجموعه  آبنما و  دو پشتة 
می دادند که وسعتي حدود 3 هکتار را دربر می گرفت 
ولي خانه هاي ضلع شمالي شهرک و خیابان موجود، 
کاماًل به تسطیح این بخش از پشته انجامیده و ارتباط 
این دو مجموعه را قطع کرده است. امروزه فقط حدود 

300 متر مربع از این پشته باقی مانده است. 

پشتة  به  باستان شناسی  مطالعات  در  کنون  تا 
واقع در شهرک توجه آنچنانی نشده است در حالیکه 
شواهد موجود از گمانه زنی نشان داد ترکیبی از مواد 
ایالمی  و دورۀ  از میالد  فرهنگی هزارۀ چهارم پیش 
مورد  در  را  بسیاری  سواالت  می تواند  آن  کیفیت  و 

وضعیت این محوطه آشکار سازد. عالوه بر این، پشتة 
در  ابوفندوه  محوطة  از  نقطه ای  هر  از  بیش  مذکور، 
معرض خطر و نابودی قرار گرفته که مطالعه دقیق و 

حفاظت آن را در اولویت قرار می دهد. 

بیشترین آسیبي که عرصة این محوطه را تهدید 
مي کند، شهرک آوان و ساخت و سازهاي وابسته به 
احداث  واحدها،  اطراف  در  دیوار  کشیدن  مانند  آن 
این  است.  مسکوني  واحدهاي  بازسازي  و  استخر 
زیادي در حال  بسیار  با سرعت  فعالیت هاي عمراني 
اجرا است و مي تواند به مرور تمام بخش هاي محوطه 
را در شهرک نابود کند. امید مي رود تصویب عرصه و 

رعایت ضوابط آن موجب حفظ محوطه گردد.

سپاسگزاری

در برنامة میدانی گمانه زنی خانم ها مهرناز کهیش 
از ادارۀ کل میراث فرهنگی خوزستان، ساره موسوی و 
آقایان مهدی عالیپور از پایگاه میراث جهانی چغازنبیل 
و هفت تپه، لقمان احمدزاده و مهدی امیدفر از پایگاه 
راهنمایي ها  داشتند.  شرکت  شوش  جهانی  میراث 
سخاوتمندانه  علیزاده  عباس  دکتر  که  اطالعاتي  و 
مسیر  شدن  روشن  به  دادند،  قرار  هیئت  اختیار  در 
مطالعات کمک شایاني نمود. همچنین از کارشناسان 
ویژه  به  هفت تپه  و  چغازنبیل  جهانی  میراث  پایگاه 
سلطانی  اکرم  شرفی،  مریم  ناظری فر،  زینب  خانم ها 
علیرضا  مصالح پور،  روح اهلل  فرجی،  علیرضا  آقایان  و 
جونواز، رحیم بنا، سیدهاشم نوری، محمد سلیمانی، 
حسین  آقای  دارم.  فراوان  سپاس  نژادروحی  سعید 
الزم  هماهنگی های  آوان،  شهرک  دهیار  ملکشاهی، 
برای گمانه زنی در واحدهای مسکونی را فراهم کردند. 
سپاس بیکران از خانم مهندس عاطفه رشنوئی، مدیر 
پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه که پیشنهاد 

و زمینة انجام این پروژه را فراهم ساختند.
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چکیده

از خشت  اونتاش  ال  بناهاي  و  ساختارها  هستة 
خام و گل ساخته شده و تنها پوستة نماي ذیقورات 
و کف فرش ها با آجر ساخته شده اند. تخریب نماهاي 
شدن  نمایان  باعث  زمان  طول  در  ذیقورات  آجري 
پایین  مقاومت  به  توجه  با  شده،  بنا  خشتي  حجم 
خشتی  ساختارهای  جوي،  عوامل  مقابل  در  خشت 
این  بود.  گرفته  قرار  آسیب ها  معرض شدیدترین  در 
محوطة تاریخي در سال هاي 1951 تا 1962 میالدي 
شد.  آواربرداري  و  کاوش  گیرشمن  رومن  دست  به 
درمحوطة  گرفته  انجام  مرمتي  و  حفاظتي  اقدامات 
حفاظت  دورۀ  سه  به  مي توان  را  چغازنبیل  باستاني 
پایان  بین  فاصلة  گیرشمن،  زمان  در  کاوش  حین 
کاوش تا تأسیس پایگاه حفاظت - مرمت و از زمان 
کرد.  تقسیم بندي  کنون  تا  پایگاه  فعالیت  شروع 

فعالیت هاي  از  مقدمه ای  شده  سعی  نوشتار  این  در 
حفاظتي، تکنیک هاي مرمت و همچنین مرمت هاي 
اضطراري به منظور کم کردن اثر آسیب هاي وارده به 
محوطه ارائه شود؛ فعالیت هایي که بیشتر با استفاده 
از مصالح بوم آورد و برگشت پذیربا هدف رعایت اصالت 

و سالمت اثر انجام شده اند.

واژگان کلیدي: چغازنبیل، حفاظت، مرمت، خشت.

مقدمه 

شروع  با  چغازنبیل،  مرمت  و  حفاظت  کارگاه 
کار پایگاه میراث جهاني در سال 1378 خورشیدی 
گروه هاي  پژوهش هاي  پشتوانة  به  و  دائم  صورت  به 
با هدف  کارگاه  کرد.  آغاز  را  فعالیت خود  تخصصي، 
اولیة جمع آوري مداخالت غیر اصولي و غیر تخصصي 
صورت گرفته در محوطه، پاک سازي و نظافت محوطه 
پاي  در  انباشت شده  رسوبات  و  نخاله ها  و  زباله  از 
اضطراري  مرمت هاي  همچنین  و  کنج ها  دیوارها، 
و  معابد  معماري  پالن  احیاي  و  استحکام بخشي  و 

حصار ها کار خود را آغاز نمود.
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جهانی  میراث  مجموعة  در  مرمت  و  حفاظت 
چغازنبیل با حفاظت های ضـــمن کاوش در سال های 
1953 تا 1962 میالدی به سرپرستی گیرشمن آغاز 
شد. از آن تاریخ تا سال 1998 ادارۀ میراث فرهنگی 
اســـتان متولی حفاظت از این مجموعة تاریخی بوده 
و فعالیت های متعددی را برای نگهداری آثار معماری 
عدم  دلیل  به  که  است  کرده  پشتیبانی  محوطه 
برخی  ماندن  ناتمام  و  حفاظتی  برنامه های  استمرار 
و  نشــده اند  واقع  موثر  باید  که  آنچنان  طرح ها،  از 
بدین ترتیب وحدت و هماهنگی ملموسی در اقدامات 
مشخص  زمانی  بازۀ  این  در  گرفته  صورت  حفاظتی 
بین المللی  پروژۀ  کار  به  آغاز  با  نمی شود.  دیده 
حفاظت و مرمت چغازنبیل و تأســیس پایگاه از سال 
1998میالدی پروژه های حفاظتی و مرمتی شـــکل 
جدی تر و منضـــبط تری به خود گرفت. گرچه عمدۀ 

فعالیت های حفاظتی در این دوران نیز پیرو دوره های 
در  اقدامات  این  مســـتندنگاری  اما  بود  خود  قبل 

دســـتور کار قرار گرفت. 

عمدۀ  امروز  به  تا  پایگاه  تأســـیس  زمان  از 
فعالیت های حفاظتی شـــامل نگهداری های دوره ای 
و معمول محوطه های خشتی مانند تعویض خشت ها 
نوعی  به  که  است،  بوده  کاهگل  روکش  کردن  نو  و 

قدم های اولیة حفاظت به حساب می آیند.

اقدامات  مي دهد  نشان  بررسي ها  مجموع  در 
صورت گرفته در محوطة چغازنبیل، در دوره هاي اولیه 
بیش تر بر موضوع باستان شناسي متمرکز بوده و سپس 
به سمت و سوي حفاظت و مرمت کشیده شده است. 
نکتة قابل تامل این است که در تمامي این دوره ها، 
بر حفظ و نگهداري کالبدي ساختارها  تاکید بیشتر 

نمودار 1. دسته بندی انواع آسیب های طبیعی تهدیدکنندۀ محوطه.

نمودار 2. دسته بندی انواع آسیب های انسانی تهدیدکنندۀ محوطه.
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رویکردهاي حفاظت و مرمت دوره

ـ رویکرد متمرکز بر باستان شناسي
ـ توجه به اصل مهم مستندنگاري و مشخص کردن پالن هاي معماري

ـ توجه به اصل برگشت پذیري هم در انتخاب مصالح و هم در نحوۀ کاربرد
ـ توجه به اصالت در فرم و مصالح در نماهاي ذیقورات

ـ عدم تعریف الگوي فراگیر و مشخصي براي تفکیک بخش هاي مرمت شده از بخش هاي اصلي
ـ خوانا کردن سوژه

در حین کاوش
)1962 - 1951 میالدی(

ـ بیشترین تضاد با مباني نظري مرمت در اقدامات حفاظتي و مرمتي صورت گرفته
ـ عدم رعایت وحدت سبکي و پراکندگي مرمت هاي انجام شده از حیث شیوه هاي اجرا و نحوۀ 

برخورد
ـ استفاده از مصالح متنوع با ترکیبات متفاوت و غیرهم خوان با بنا

ـ عدم توجه به اصول مرمتي نظیر حداقل دخالت، حفظ اصالت در فرم و مصالح، برگشت پذیر 
بودن مداخالت مرمتي

مرمت پس از کاوش

ـ در این دوره دیدگاه حفاظتي بر مرمتي پیشي گرفته است. دیدگاه از بازسازي صرف آثار 
نسبت به دورۀ قبل، خارج شده و نگاه حفاظتي اهمیت بیشتري یافته است. 

ـ تمرکز و تاکید بر رعایت اصول و قواعد حفاظتي و مرمتي به شیوۀ علمي و متناسب با بیانیه ها 
و منشورهاي بین المللي

ـ حفاظت از میراث، نه تنها به دلیل تاریخي بودن آثار، که به واسطة پژوهش و کسب اطالعات 
علمي مربوطه اهمیت مي یابد. حفاظت بخش هاي گسترده تر اثر شامل عرصه و حریم را نیز 

در بر مي گیرد. 
ـ توجه به شناخت و حفاظت از منظر فرهنگي محوطه

ـ همکاري و هم فکري گروه هاي کارشناسي با تخصص هاي مختلف به دلیل ماهیت میان رشته اي 
مرمت و به مشورت گذاشتن ایده هاي حفاظتي- مرمتي

ـ الگو قرار دادن مباني نظري مرمت در انتخاب و استفاده از مواد و مصالح بومي با شیوه هاي 
کاربرد سنتي

ـ توجه به اصول مرمتي نظیر حفظ ارزش ها و اصالت اثر در جریان مداخالت
ـ حداقل مداخله در آثار و بازگشت پذیر بودن مداخالت بنا

بازشناسی  برای  محوطه  دائم  مانیتورینگ  و  دوره اي  و  پیشگیرانه  نگهداري  اصل  به  توجه  ـ 
ناهنجاری ها و آسیب های موجود در محوطه

ـ اطمینان از پیموده شدن گام های مطالعات و ضرورت مداخالت
ـ توجه به اصل مهم مستندنگاري )هر اقدام اعم از اجرا، کنترل و پایش باید مستند شده و به 

عنوان بخشي از تاریخچة بنا نگهداري شود(.
به  با هدف کمک  آموزش عموم مردم  و  آگاهي بخشي  برای  به همگان، تالش  آثار  ـ معرفي 

حفظ میراث
ـ عالوه بر ارزش هاي موردتوجه در دوره هاي قبل، به واسطه نظام مند و علمي تر شدن اقدامات 
حفاظتي و مرمتي، ارزش هاي دیگري نظیر ارزش هاي پژوهشي و آموزشي مد نظر قرار گرفتند.
ـ مفاهیم ارزشي از محدودۀ قدمت اثر و ویژگي هاي ظاهري آن فراتر رفته، ارزش هاي فرهنگي 
وجوه  به  اهمیت  موازات  به  ناملموس  میراث  به  )توجه  دربرمي گیرد  نیز  را   ... و  اجتماعي  و 

ملموس آثار(.
ـ توجه به تهدیدات منطقه مانند گسترش کشاورزي، تاثیر آن بر محوطه و تسطیح تپه هاي 
تقویت رویکرد  نمونه هاي  از جمله   ... و  آالینده ها  با حضور  رابطه  )پژوهش هایي در  تاریخي،  

حفاظتي در محوطه نسبت به دوره هاي پیشین است(

 مرمت هاي صورت گرفته پس
مطالعات مرکز  تشکیل   از 
جهاني میراث  حفاظت   و 

چغازنبیل و هفت تپه

و  ارزش ها  موضوع  به  اشراف  است.  بوده  محوطه  در 
اهمیت آن در میراث فرهنگي و نیز اهمیت شناسایي 
و  تصمیم گیري ها  در  ارزش ها  این  بازنمایي  حفظ  و 

اقدامات حفاظتي و مرمتي، موجب شده تیم حفاظت 
و مرمت پایگاه سعی نماید، میان این دو مقوله، یعني 
اقدامات  و  آن  حفظ  و  ارزش  فلسفة  به  پرداختن 

جدول 1. دسته بندی اقدامات حفاظتی در دوره های مختلف. 
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عملي  و  اجرایي  پیوند  و  ارتباط  مرمتي،  و  حفاظتي 
الزم برقرار نماید. آنچه بین شیوه های مرمتی به اجرا 
کاوش  )حین  شده  یاد  زمانی  مقطع  دو  در  درآمده 
و گستردگی  نوع  کرده،  ایجاد  مرز  کاوش(  از  بعد  و 
بر حسب ضرورت نسبت  بکار رفته است که  مصالح 
به کاربرد ِآن ها اقدام شده است. به این معنی که در 
مرمت های ضمن کاوش، آجر اما در مرمت های پس از 
کاوش خشــت مهم ترین عنصــر برای اجرای ایده ها 
در نظر گرفته شــده است. نماســازی با اســتفاده 
از  استفاده  با  نماسازی  سالم،  تاریخی  آجرهای  از 
تکه  از  استفاده  با  نماسازی  تاریخی،  آجر  نیمه  دو 
آجرهای بدست آمده از کاوش ها با ابعاد و اندازه های 
در  ردیف های یک  از  استفاده  با  نماسازی  و  مختلف 
میان آجر با سطح صاف و آجر با سطح شکسته، چهار 
با  همزمان  مرمت های  در  که  هســتند  شــیوه ای 
کاوش نوآوری شــده اند. در مرمت های پس از کاوش 
نیز نماســازی با اســتفاده از یک ردیف و یا ســه، 
چهار یا پنج ردیف خشــت مرمتی در بین یک ردیف 

تکه آجرهای تاریخی از جمله شیوه هایی هستند که 
البته در هر دو مرحله،  مورد استفاده قرار گرفته اند. 
نماسازی هایی نیز وجود دارند که فقط با استفاده از 
تعریف  پیش  از  برنامة  اما چون  اجرا شده اند  خشت 
آن ها  بودن  مرمتی  نمایش  برای  مشخصی  و  شده 
مطرح  شیوه  یک  عنوان  به  لذا  نگرفته  قرار  نظر  مد 
نیســتند. در اینجا منظور از شــیوه های مرمت، آن 
دو  با  و  آگاهانه  که  است  حفاظتی  اقدامات  دســته 
روند  موثر  کنترل  نخســت  گرفته اند:  انجام  هدف 
فرســایش و دوم، امکان تفکیک بصــری قابل فهم 
بین بخش های اصلی با نواحی مرمتی. به همین دلیل 
اقداماتی نظیر اندود کردن سطوح خشتی، پاکسازی 
ناودان ها، حذف پوشش گیاهی، کمک به دفع آب های 
سطحی و حتی برخی از دوباره چینی ها به عنوان یک 
قالب  در  صرفاً  و  نیســـتند  مطرح  مرمتی  شـــیوۀ 
بنا  بهتر  نگهداری  برای  حفاظت  ابتدائی  فاکتورهای 

مورد توجه قرار گرفته اند.



سیر مرمت های مجموعۀ آرامگاهی 
از زمان کاوش تا کنون
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چکیده

حتی  یا  و  مرمت ها  بررسی  به  پیشرو  مقالة 
تعمیرات انجام شده در مجموعة آرامگاهی چغازنبیل 
در دوره های مختلف پرداخته است. به نظر می رسد 
از  زیادی  بخش  آشوربانیپال،  حملة  از  پس  اندکی 
محوطة چغازنبیل متروک شده است. اگرچه از دورۀ 
ایالم اطالعاتی درمورد تعمیرات در بنای ذیقورات به 
دست آمده ولی در مجموعة آرامگاهی نشانه ای از این 
نیز  یافت. رومن گیرشمن  نمی توان  را  تعمیرات  نوع 
در سال های فعالیت میدانی خود در چغازنبیل عالوه 

بر کاوش به مرمت در این مجموعه پرداخته است. 

به  آن  ورود  از  که  نوپا  است  علمی  مرمت  علم 
ایران حدود هشتاد سال می گذرد. نخستین مرمت ها 
را در آثاری می توان یافت که باستان شناسان از دل 

خاک بیرون آوردند و برای تثبیت وضع موجود، اقدام 
به مرمت کردند. محوطة تاریخی چغازنبیل نیز از این 
قاعده مستثنی نیست. مرمت در مجموعة آرامگاهی 
چغازنبیل را می توان براساس گستردگی و هدفمندی 
با کاوش های  تقسیم کرد: 1. همزمان  به چند دوره 
رومن گیرشمن )1330 تا 1341 خورشیدی(، 2. بازۀ 
زمانی سال های 1341 تا 1376، 3. سال های 1378 
به بعد )از زمان شکل گیری پایگاه حفاظت و مرمت 
چغازنبیل( و 4. مرمت های سال های اخیر. متاسفانه 
خورشیدی،   1376 تا   1341 سال های  فاصله  در 
مجموعه  برای  مرمتی  نادرست  روش های  از  اغلب 
به کارگیری مالت سیمان  مانند  است؛  استفاده شده 
در کنار سازه های خشتی و آجری که خود از عوامل 
مشهود  کاماًل  است.  تاریخی  اثر  این  به  آسیب رسان 
است افراد مرمتگر در این دوره اطالع زیادی از اصول 
بر  تنها  و  نداشته  تاریخی  محوطه های  در  حفاظت 
اساس تصور و سلیقة خود دست به تعمیر و نگهداری 
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آن زده اند. البته در نخستین مرمت هایی که  توسط 
اروپایی ها در تخت جمشید نیز انجام شده، استفاده از 

مالت سیمان را می توان مشاهده کرد.

واژگان کلیدی: مرمت، آرامگاه، چغازنبیل.

مقدمه

واژگانی  نگهداری  و  حفاظت  تعمیر،  مرمت، 
کدام  هر  مرمتی  علوم  نظری  مبانی  در  که  هستند 
در  مرمت  دارند.  را  خود  خاص  معانی  و  تعاریف 
کشور  به  غرب  دنیای  از  و  است  نوپایی  رشتة  ایران 
در  مرمت ها  آغاز  بتوان  شاید  است.  شده  وارد  ما 
باستان شناسی  فعالیت های  آغاز  با  همزمان  را  ایران 
از  اعم  باستان شناسی  فعالیت های  آورد.  حساب  به 
کاوش و ثبت مستندات در ایران در سدۀ نوزدهم آغاز 
بودند  اروپاییان  عمدتاً  عملیات،  این  پیشگامان  شد. 
برخی  آغازین،  مرمت های   .)298  :1387 )یوکهیلتو 
 1935 سال  در  اصفهان  جامع  مسجد  در  مداخالت 
اصفهان،  در  عمومی  یادمان های  سایر  و  میالدی 
قزوین، کاشان و یزد را شامل می شد )همان: 298(. 

در چغازنبیل نیز همین قاعده اجرا شده است.

از زمان احداث شهر دوراونتاش به دست ایالمیان، 
قطعاً تعمیراتی برای حفظ آن انجام داده اند تا نواقص 
موجود را رفع و بتوانند به گونه ای مطلوب از بنای مورد 
نظر خود استفاده کنند. اما به نظر می آید که پس از 
ایالمیان یا اندکی پس از حملة آشوربانیپال محوطه 
خالی از سکنه شده و نمی توان آثاری از نگهداری یا 
مشاهده  مجموعه  این  در  را  بعد  دوره های  تعمیرات 
کرد. مدفون ماندن ذیقورات و سایر بناها در زیر تلی 
از خاک خود گویای این مطلب است. مرمت های پس 
به  از کاوش ذیقورات  نیز  بقایای چغازنبیل  از کشف 
آغاز  فرانسوی  باستان شناس  گیرشمن  رومن  دست 
تصاویر  در  را  آن  مرمت های  شواهد  می توان  و  شد 

کتابش مشاهده کرد.

هدف

از  مختصری   ارائة  مقاله،  این  نگارش  از  هدف 
زمان  از  مختلف،  دوره های  در  انجام شده  مرمت های 
کاوش تا کنون و نحوۀ نگرش و رویکردهای مرمتی 
علم  ورود  از  این که  به  توجه  با  این سال هاست.  در 
توجه  نمی گذرد، جالب  زیادی  زمان  ایران  به  مرمت 
بود که در این بازۀ زمانی کوتاه، در این مجموعه چه 

رخ داده است.

سوابق مرمتی

در ذیقورات و در برخی قسمت های دیگر محوطة 
مداخالت  یا  و  تعمیرات  از  ردی  می توان  چغازنبیل 
ایالمیان را در سال های پس از ساخت بناها مشاهده 
نمود. اما هیچ اثری از تعمیرات یا اتفاقات مربوط به 
آرامگاهی در گزارش های گیرشمن و  بنای مجموعة 
در بقایای معماری این مجموعه وجود ندارد. با استناد 
به گزارش های انجام شده پایگاه چغازنبیل، مرمت های 

این مجموعه به صورت زیر تقسیم بندی می شود.

1ـ تعمیرات دورۀ گیرشمن 

جهانی  میراث  پایگاه  گزارش های  به  رجوع  با 
چغازنبیل )حیدری 1389؛ برهانی 1382( گیرشمن 
اقدام به مرمت  در خالل کاوش مجموعة آرامگاهی، 

این مجموعه نموده است. این اقدامات عبارتند از: 

1. اندود کاهگل جداره های اصیل خشتی

2. استفاده از قطعات شکستة آجری به عنوان پلکان 
در لبة باالی جداره ها برای آبچکان که البته آثاری از 
این نوع مرمت ها باقی نمانده است)شکل های 1 و 2(.

2ـ مرمت های پس از کاوش تا شکل گیری پروژۀ 
چغازنبیل )سال های 1341 تا 1376 خورشیدی(

آنچه در این دوره در آرامگاه ها اتفاق می افتد عبارت 
است از: 
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جایگزین کردن خشت های ازبین رفته دیواره های 
با خشت های جدید  این مجموعه  بخش شمال غربی 
به ابعاد10×18×25 سانتی متر و پوشاندن سطح آن ها 
با اندود کاه گل که به دلیل عدم توجه به ساده ترین 
شیب بندی  و  کردن  هشت وگیر  مانند  فنی  مسائل 
صحیح به منظور دفع آب های سطحی، همچنین در 
مواردی تخریب خشت های تاریخی در عرض و ارتفاع، 
در  مناسبی  گرفته جوابگوی  مداخله صورت  تنها  نه 
تخریب های  سرمنشأ  خود  بلکه  نبوده  آسیب  برابر 

تازه ای شدند )شکل 4(. 

مالت  و  تاریخی  آجرهای  با  ناودان  چند  ایجاد 
سیمان باالتر از سطح آبریز )شکل 5(. در این مورد 

نیز به دلیل اینکه ناودان )صرف نظر از عدم تناسب 
مصالح به کارگرفته شده با جزئیات اجرایی ناودان های 
تاریخی( نتوانسته است آب باران را دفع کند و خود 
به شکل مانعی در برابر دفع آب عمل کرده و شرایط 
است  داشته  دنبال  به  را  خشتی  ساختار  اضمحالل 

)شکل 3(.

در نهایت عدم توجه به جمع آوری و دفع نخاله ها 
و زایده های مصالح مصرفی از محل کارگاه. در نتیجه 
از  دوره  این  مداخالت  غالب  چهرۀ  بی توجهی،  این 
تعمیرات در آرامگاه ها )و دیگر اماکن( مخدوش شده 
و  شیب بندی صحیح  خوردن  هم  به  سبب  خود  که 
بوده  سطحی  آب های  موقع  به  و  درست  دفع  عدم 

است )حیدری 1389؛ برهانی 1382(.

شکل 1. شیوۀ مرمت در زمان گیرشمن )ایجاد آبچکان و آجرچینی باالی جداره(.

شکل 2. آجرچینی های باالی جداره ها و کاهگل جداره ها.
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شکل 4. مجموعۀ آرامگاهی، مداخالت پس از گیرشمن، مداخالت صورت گرفته در بخش شمال غربی 
)برگرفته از گزارشات آرشیوی پایگاه میراث جهانی چغازنبیل(.

پای دیوار  نخاله در  دیوار و جمع شدن  به  ناودان نسبت  بودن  باالتر  شکل 3. 
)برگرفته از گزارشات آرشیوی پایگاه میراث جهانی چغازنبیل(.

چغازنبیل  جهانی  میراث  پایگاه  اقدامات  3ـ 
)سال های 1378 تا 1388 خورشیدی(

مجموعة  در  چغازنبیل  پایگاه  فعالیت های  آغاز 
برمی گردد؛  خورشیدی   1378 سال  به  آرامگاه  کاخ 
بر  و  شده  زمان بندی  برنامه ای  اساس  بر  که  زمانی 
احساس  بنا  این  از  دقیق تر  شناختی  به  نیاز  مبنای 
آواربرداری  اقدام  اولین  نیاز،   این  مبنای  بر  می شد. 
و دفع نخاله ها و زایده های مصالح مصرفی سال های 
گذشته به منظور ردیابی خشت های تاریخی و دست 

درست  هدایت  برای  صحیح  شیب بندی  به  یافتن 
بعد  سال  در  اقدام  این  پیرو  بود.  سطحی  آب های 
شد  اقدام   5 شمارۀ  آرامگاه  از  آواربرداری  به  نسبت 
)شکل 6(. در همین سال کف دیگر آرامگاه ها از گل 
و الی و فضله خفاش تمیز شد. همچنین سه آرامگاه 
بازدیدکنندگان  بازدید  مورد  که  آرامگاهی  چهار  از 
قرار می گرفتند، به دلیل آسیب های انسانی، مسدود 
در  آرامگاه،  چهارمین  از  بازدید  کنترل  برای  شدند. 
قسمت ورودی آن دری نسب شد. در خصوص آرامگاه 
شمارۀ 5 بعد از تخلیه آوار به دلیل همزمانی با فصل 
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شکل 5. مجموعه آرامگاهی، احداث ناودان های جدید )رنگ قرمز( در کنار ناودان های تاریخی )رنگ آبی( 
)برگرفته از گزارشات آرشیوی پایگاه میراث جهانی چغازنبیل(.

بارندگی نسبت به ایجاد پوششی موقت اقدام شد تا 
از این رهگذر هم فرصت مطالعات بعدی فراهم آید 
بارندگی  از  ناشی  احتمالی  آسیب های  بروز  از  هم  و 
آرامگاه  از  ماکتی  سال  همین  در  شود.  جلوگیری 
مرمت  پیشنهادی  روش های  آن  روی  تا  ساخته شد 
اقدامات  گیرد.  قرار  ارزیابی  مورد   5 شمارۀ  آرامگاه 
بعدی حفاظتی-مرمتی در مجموعه کاخ آرامگاه ها در 
دارد  ادامه  تاکنون  و  شد  گرفته  سر  از   1383 سال 

)حیدری 1389؛ برهانی 1382(.

را  ساختار  خشتی  بقایای  بر  حفاظتی  اقدامات 
می توان به صورت مختصر چنین عنوان کرد: پیگردی 
ساختارهای خشتی به منظور ساماندهی و خواناسازی 
روی  خشتی  حفاظتی  سپر  ایجاد  تاریخی،  پالن 
قرارگیری  )محل  خشتی  تاریخی  دیوارهای  بقایای 
این دیوارهای حفاظتی روی رد و داغی پالن تاریخی 
و منطبق بر آن است(، کنترل و مهار موقت مسیل 
در جبهة جنوب غربی کاخ، بهینه کردن شیب سطوح 
برای  و حیاط های سه گانه کاخ  اتاق ها  افقی در کف 
از  امکان  حد  )تا  سطحی  آب های  دفع  و  هدایت 
طریق کوتاه ترین مسیر ممکن( و دفع پوشش گیاهی 

خشتی  بخش  در  که  اقداماتی  بر  عالوه  ناخواسته. 
نیز  اقداماتی  آرامگاه صورت پذیرفته است؛  مجموعة 
به منظور حفاظت اندودهای گچی در بعضی از مقابر 
انجام شده است. در مقبرۀ شمارۀ 2 عملیات پاکسازی 
قسمتی از اندودهای دیواره صورت گرفته است. ضمن 
پاکسازی الیه ای رنگ نیز به دست آمده که احتماالً 
برای  دوره  این  در  است.  دیواره ها  تزئینات  از  نشان 
اولین مرتبه پس از گیرشمن، مستندنگاری دقیقی از 
مجموعه شامل ساختارهای خشتی بنا بر روی سطح 
زمین و وضعیت فضای داخلی و اندودهای گچی مقابر 
صورت می پذیرد تا وضعیت کنونی برای همیشه ثبت 

شود )حیدری 1389؛ برهانی 1382(.

4.اقدامات انجام شده در سال 1397:

خصوص  در  خاصی  اقدام   1397 تا   1388 سال  از 
مرمت جداره ها صورت نگرفته است.

جداره ها  اندود  کاهگل  کار   ،1397 درسال 
پروژه  مقاله،  این  نگارش  زمان  و در  آغاز شد  دوباره 
همچنان در حال انجام بود )شکل 7(. مبنای مرمت 
باالی  این اساس است که قسمت  بر  این مرحله  در 
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 82 سال  در  پنج  شمارۀ  آرامگاه  آواربرداری  آرامگاهی،  مجموعۀ   .6 شکل 
)برگرفته از گزارشات آرشیوی پایگاه میراث جهانی چغازنبیل(.

نوع و میزان مرمتمحلدوره

اندود دیواره با کاه گل، اجرای آبچکان بر روی لبة دیوارها، جایگزینی دیوارهای خشتیگیرشمن
خشت های از بین رفته تاریخی با خشت های جدید به صورت محدود

پس از گیرشمن 
)1352-1376(

دیوارهای بخش 
شمال غربی

جایگزین کردن خشت های از بین رفته و مضمحل شده تاریخی با خشت های 
جدید، استفاده از کاه گل بر روی خشت های جدید، اجرای ناودان با مصالح 

ناهمگن

شکل گیری 
پروژه بین المللی 

چغازنبیل
کل مجموعه

پیگردی دیوارهای خشتی به منظور فهم بهتر پالن تاریخی، جایگزین 
کردن خشت های تاریخی از بین رفته، اندود کلیة سطوح خشتی با کاه گل، 
دفع نخاله های ساختمانی، شیب بندی صحیح سطوح افقی در کف اتاق ها 
و حیاط ها، دفع پوشش گیاهی، کنترل موقت مسیل در گوشة جنوبی بنا، 

آواربرداری و اجرای پوشش موقت بر روی آرامگاه شمارۀ پنج، پاکسازی کلیة 
آرامگاه ها از گل و الی و فضلة خفاش، تثبیت بخشی از اندود گچی و تزئینات 

نقاشی روی آن در آرامگاه شماره دو، مطالعه اندودهای گچی

جدول 1. مرمت های مجموعۀ آرامگاهی )برگرفته از گزارشات آرشیو پایگاه میراث جهانی چغازنبیل(.

جداره ها )دیوارهای اصیل( که دیوار محافظتی )از نوع 
خشت های جدید مرمتی( ایجاد نشده، کاهگل شود. 
قبل از انجام عملیات های مرمتی، مجموعه به صورت 
شیب بندی  موجود  وضع  تا  شد  مستندنگاری  کامل 
اتاق ها مشخص شود. اقدامات مرمتی در این مرحله 
با  مواجهه  دلیل  به  برخی  که  است  مواردی  شامل 

مشکالت مختلف به اتمام نرسید.

دیوارهای  و  باال  قسمت  کاهگل  پایان  از  پس 
شده  خشت چین  گذشته  در  که  بدنه هایی  اصیل، 
بودند، کاهگل آن تراشیده و دوباره مرمت )کاهگل( 

شدند )شکل 8(.

مرمتی  دیوار  پایین جداره ها که  در قسمت های 
چینی  خشت  کار  نشده،  ایجاد  جدید(  )خشت های 
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شکل 7. جداره های بنا که عملیات کاهگل کردن آن ها در حال انجام است )رنگ قهوه ای( )برگرفته از گزارشات 
آرشیوی پایگاه میراث جهانی چغازنبیل، توسط نگارنده باز ترسیم شده است(.

شکل 8.  عملیات کاهگل کردن جداره های مجموعۀ آرامگاهی.

آن آغاز و کاهگل خواهد شد، تا دیوارهای اصیل بنا 
محافظت شوند و از فرسایش آن ها جلوگیری به عمل 

آید. 

بخش هایی که در گذشته خشت چین شده بود و 
برخی قسمت های آن از بین رفته، تعویض شدند )به 

خصوص قسمت های خورده شده در پای جداره ها(. 

قسمت هایی که با الیه های گل و خاک پوشیده 
و  پاکسازی  حوضچه  و  حیاط  خصوص  به  شده اند، 

خوانا سازی خواهند شد.

کف آرامگاه شمارۀ 5 خواناسازی شد زیرا بر اثر 
باران های سالیان گذشته به دلیل نبودن پوششی بر 
روی آن گل والی جداره ها شسته شده و وارد مقبره 

شده است. 

گیاهان و علف های موجود در سطح مجموعه که 
به دلیل تجمع آب باران رشد کرده بودند، کنده شد 

)شکل 9(. 

در قسمت هایی که نیاز به خاک ریزی داشتند به 
منظور کنترل شیب، شیب بندی ها اصالح شد.  
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شکل 9. الف. عملیات برچیدن پوشش گیاهی از کف اتاق 19، ب. تصویر پوشش گیاهی ایجاد شده در کف اتاق 19، قبل 
از برچیدن آن.

بالف

رویکرد مرمتی در این مجموعه مبنی بر احترام 
به اصالت بنا با رعایت اصل حفاظت است و سعی بر 
آن خواهد شد که این اقدامات در راستای حفظ وضع 

موجود صورت پذیرد.

نتیجه گیری

آن  در  زندگی  که  مادامی  بنا،  یک  ساخت  با 
است،  بازسازی  و  تعمیر  حال  در  قطعاً  دارد  جریان 
در  آرامگاهی  مجموعة  موجود،  شواهد  به  توجه  با 
از  پس  و  می گرفته  قرار  استفاده  مورد  ایالم  دورۀ 
حملة آشوربانیپال خالی از سکنه شده است، زیرا آثار 
مشاهده  آن  در  نمی توان  را  بعد  دوره های  از  تعمیر 
زمان کاوش گیرشمن،  تصاویر، در  به  با رجوع  کرد. 
زیر  آرامگاهی  لبة دیوارهای مجموعة  آجرچینی های 
نظر او صورت پذیرفته، که می توان رویکرد او را نوعی 
تثبیت وضع موجود و یا به عبارتی رفع خطر دانست. 
ایرادهایی که شاید بتوان از گیرشمن گرفت، نخست 
مربوط به استفاده از آجرهای اصیل است که مشخص 
نیست این آجرها از کجا به این محل آورده شده و 
مربوط به کدام بخش از محوطه است. گیرشمن در 
این موضوع نکرده است.  به  اشاره ای  نیز  کتاب خود 
مسئلة دیگر باز ماندن ورودی آرامگاه های زیرزمینی 

کاماًل  سده  چندین  برای  کاوش  از  قبل  تا  که  است 
مسدود بوده اند. پس از اتمام کاوش گیرشمن به نظر 
رها  خود  حال  به  مجموعه  ورودی های  این  می آید، 
شده و مسدود نشده اند و نزوالت جوی و جانوران به 
راحتی وارد این بناهای ارزشمند زیرزمینی شده اند. 
متاسفانه   1376 تا   1352 سال های  بین  فواصل  در 
زیرا  نگرفت،  انجام  مثبتی  اقدامات  موارد  برخی  در 
و  کنار سازه های خشتی  اقدامات مرمتی در  این  در 
با بررسی نخستین  گلی از سیمان استفاده کرده اند. 
استفاده  که  می شویم  متوجه  ایران  در  مرمت ها 
نیز  ایران  دیگر  تاریخی  بناهای  در  مالتی  چنین  از 
اتفاق افتاده است. از زمان شکل گیری پایگاه حفاظت 
از سال 1378 به بعد، مستندنگاری، رفع  چغازنبیل 
دیوارهای  اطراف  در  خشتی  دیوارهای  ایجاد  خطر، 
از  جداره ها  کاهگل  و  شیب بندی ها  کنترل  اصیل، 
جمله اقدامات مهمی هستند که انجام شد  ه اند. از این 
مطالعة  و  نظری  مبانی  رعایت  می توان  بعد  به  سال 
قوانین مرمتی را در رویکردهای مرمتی مشاهده کرد. 
در سال 1397 مستندنگاری از وضعیت شیب بندی ها 
صورت گرفته و اقدامات مرمتی در حال انجام است، تا 
از این مجموعة ارزشمند با احترام به اصالت و رعایت 

مبانی نظری حفاظت و نگهداری شود. 
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چکیده

نمونه ای  چغازنبیل  آرامگاهی  مجموعة 
معماری،  نظیر  گوناگون  جنبه های  از  منحصربه فرد 
است.  ایالمیان  باورهای  و  عقاید  اجتماعی،  زندگی 
گیرشمن،  گفته های  به  توجه  با  که  مجموعه ای 
منظور  به  فقط  و  خاص  زمانی  در  ایالمی  پادشاده 
اجرای مراسم آیینی و مذهبی در این بخش سکنی 
می گزیده و شامل دو طبقه همکف )محل سکونت( 
این  با  آجر  از  استفاده  است.  )آرامگاه ها(  زیرزمین  و 
دقت و شیوۀ ساخت حکایت از آن دارد که این مقابر، 
محلی برای زندگی پس از مرگ پادشاه خواهد بود. 
یافتن اسکلت های سوزانده شده خود داستان دیگری 
است، زیرا باستان شناسان تا کنون به چنین شیوه ای 
تمامی  با  نکرده اند.  برخورد  ایالم  دورۀ  در  تدفین  از 
این اوصاف این مجموعه در کاوش هایی به سرپرستی 

از  پس  و  آورده  بیرون  زیر خاک  از  گیرشمن  رومن 
چند دهه به دست ما سپرده شده است. اما از زمان 
کاوش تا کنون با آسیب های بسیاری روبرو بوده که 
رطوبت، نزوالت جوی و آسیب های انسانی عمده ترین 
به معرفی مجموعه  ابتدا  این مقاله در  آن هاست. در 
و سپس آسیب نگاری آن پرداخته شده است. هدف، 
بررسی  و  ارزشمند  مجموعة  این  شناخت  و  معرفی 

عوامل آسیب رسان به آن است.

آرامگاهی،  مجموعة  آسیب نگاری،  کلیدی:  واژگان 
چغازنبیل. 

مقدمه

در فرهنگ های لغت دهخدا، عمید و معین معنی 
واژه آرامگاه چنین آمده است:

عمر  بن  )محمود  وطن.  مرکب(  )اِ  دهخدا: 
ربنجنی(. موطن. مسکن. جای. جایگاه: مگر کو بماند 
به نزدیک شاه / کند کشور و بومت آرامگاه )فردوسی(.
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معین: )ا ِمر.( جای آرمیدن. مجازا به معنی گور، 
قبر.

عمید: 1. جای آرمیدن، محل آسایش. 2.]مجاز[ 
گور، مزار، مقبره. 3.جای اسکان، محل استقرار.

به جا آوردن اعمال مذهبی مربوط به خاکسپاری 
که  آشوری ها  یا  بابلی ها  رسوم  با  ایالم  در  مردگان 
دفن  اقامتشان  محل  زیر  در  را  مردگان  همگی 
می کرده اند، تفاوتی ندارد. در طول ده ها فصل عملیات 
برخی  در  که  شد  پیدا  قبر  صدها  شوش  در  کاوش 
برخی  در  بودند،  گذاشته  خاک  در  را  مرده  آن ها  از 
دیگر درون خمره ها و جسد اشخاص ثروتمندتر را در 
بودند  قرار داده  با سقف هاللی  گورهای ساخته شده 
و حتی یک آرامگاه خانوادگی واقعی به شکل سردابه 
قسمت  در   .)83  :1375 )گیرشمن  داده اند  شکل 
سوم،  و  دوم  حصار  بین  فاصل  حد  ذیقورات  شرقی 
دو  دارای  که  دارد  وجود  آجری  خشتی  ساختاری 
طبقه همکف و زیرزمین است. این ساختار مجموعة 
مجموعه  این   )1 )شکل  می شود  نامیده  آرامگاهی 
فضاهای  حیاط،  مانند  مختلفی  بخش های  شامل 

مسکونی، اتاق ها و مقابر زیرزمینی است. گیرشمن در 
مورد این مجموعه چنین بیان می کند: "وقتی اولین 
کاخ زیرزمینی در دورانتاش از زیر خاک بیرون آمد، 
آرامگاه های شاهی که درآشور کشف شده بودند، در 

ذهنم تداعی شدند )1375: 83(". 

مجموعۀ آرامگاهی

از قسمت هاي مهم شهر دورانتاش، محلة شاهي 
شرق  شمال  در  سوم  و  دوم  حصار  بین  که  است، 
ذیقورات واقع شده است. در این منطقه تنها دروازۀ 
حصار بیروني واقع شده است. عالوه بر آن بقایاي دو 
و کاخ شمارۀ 3(  )کاخ شمارۀ 2  بناي خشتي دیگر 
در این محله واقع شده که به دلیل موقعیت مکاني 
بنا آسیب فراوان وارد کرده  باران به این دو  آن آب 
است. نیایشگاهی که به خداي نوسکو اهدا شده نیز 
در این محله بنا شده است. اما بنایي که بیشتر مورد 
بحث ما است، کاخ آرامگاه زیرزمیني یا کاخ مردگان 
است که سالم تر از بقیه بناها بر جا مانده است. این 
متري   250 در  و  شاهي  بزرگ  دروازۀ  شرق  در  بنا 
تنها دِر ورودي آن  شرق ذیقورات قرار گرفته است. 

آن  در  آرامگاهی  موقعیت مجموعۀ  و  نقشۀ محوطۀ چغازنبیل   .1  شکل 
)برگرفته از گزارشات آرشیوی پایگاه میراث جهانی چغازنبیل(.
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در شرق بنا قرار دارد، این بنا نیز همچون ذیقورات، 
در جهات اربعه ساخته شده است. نماي بیروني کاخ 
داراي پیش آمدگي هایي بود که سه پیش آمدگي در 
ضلع جنوب شرقي باقي مانده است. طول دیوارۀ بنا 
70 متر و عرض آن 56 متر است. بنا از چهار قسمت 

متمایز تشکیل شده است )برهانی 1382(.

ج.   ،B اطراف حیاط  A، ب.  اطراف حیاط  الف. 
اطراف حیاط C و د. مجموعة شمال غربي کاخ )شکل 

.)2

در ضلع جنوبي کاخ آرامگاه ها، حیاطي قرار دارد 
که تاالرهاي طویلي، این حیاط را از سه طرف محاط 
مي دهد.  تشکیل  را  کاخ  رسمي  قسمت  و  کرده اند 
 70 عرض  به  ورودي  بنا  شرقي  جنوب  دیوارۀ  در 
سانتي متر با کف سازي آجری تعبیه شده که به اتاق 
کوچکي با کف گچ اندود و دیوارهاي رنگ شده به رنگ 
در  مي شود.  باز  گیرشمن(  گزارش های  )طبق  قرمز 
ضمن کاوش در این بنا، یافته هایی به دست آمده که 
این قسمت را محل پذیرایي رسمي معرفی می کند. از 
جمله آن که ورودي بنا رو به حیاط، داراي تزییناتي 

بوده و با میله هاي شیشه اي سیاه و سفید تزیین شده، 
لعاب دار  لعاب دار و آجر  نیز چند گل میخ  اطراف آن 
همچنین  است.  شده  پیدا  دایره  چند  به  منقوش 
مي شود  باز   7 1و  شمارۀ  اتاق  به  که  دري  جرزهاي 
بوده  لوزي شکل  لعاب دار  آجر  از  پوششي  داراي  نیز 
است. در وسط حیاط یک حوض سنگي قرار دارد و 
اطراف حیاط را 4 تاالر محاط کرده که تاالر شمارۀ 
7 داراي 15 سکوي خشتي است )گیرشمن 1375: 

67( )شکل 3(. 

وجود  زیرزمینی  مقبرۀ   5 مجموعه  این  در 
با  و  هستند  تاقی شکل  پوشش های  دارای  که  دارد 
نام گذاری  گیرشمن  گزارش  در   5 تا   1 شماره های 
شده اند، چهار تا از این مقابر سالم و بخشی از مقبرۀ 
شماره 5 ریخته شده است. پالن مقابر در جدول 1 
آمده است. با توجه به معماری خاص مقابر و استفاده 
اهمیت  به  می توان  گچ  و  قیر  مالت  آجر،  مصالح  از 
آن ها پی برد، بنا به گزارش گیرشمن این مقابر برای 
پادشاهان ساخته شده بودند. گیرشمن در کتاب خود 

در خصوص آرامگاه ها چنین می نویسد:

شکل 2. موقعیت فضاهای مختلف بر روی نقشه )برگرفته از گیرشمن 1375: 
نقشۀ شمارۀ 11، توسط نگارنده باز ترسیم شده است(.
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شکل 3. نقشۀ ترسیمی از مجموعۀ آرامگاهی )برگرفته از گیرشمن 1375: نقشۀ شمارۀ 11(.

»در مقبرۀ شمارۀ 1 چیزی یافت نشد و ورودی 
بود  مشخص  بود،  شده  بسته  موقت  گونه ای  به  آن 
که هنوز استفاده ای از آن نشده. در مقابر شمارۀ 2، 
3، 4 آثار خاکسترهای سوخته شده، اسکلت و اشیای 

کوچکی یافت شد.«

بخشی از مقبرۀ شمارۀ 5، زمان کاوش فرو ریخته 
اشیا  تعدادی  آرامگاه  این  به  نزدیک  حیاط  در  بود. 
این  می دهد  احتمال  گیرشمن  که  است  شده  یافت 
آن  کسانی  و  بوده   5 شمارۀ  آرامگاه  به  متعلق  اشیا 
کرده اند  رها  حیاط  در  و  زده  دستبرد  شکافته،  را 
مقابر  موقعیت   4 شکل  در   .)97  :1375 )گیرشمن 

مشخص شده است.

آسیب نگاری

بیش از 3 هزار سال از ساخت این محوطة 100 
می گذرد.  آجر  و  خشت  چون  مصالحی  با  هکتاری 
خشت زمانی که با کاه مخلوط شود از مقاومت خوبی 
رطوبت  برابر  در  آن  بزرگ  اما ضعف  است  برخوردار 

آن  با  آرامگاهی  مجموعة  این  اعظم  بخش  که  بوده 
گیرشمن،  گزارش  به  توجه  با  است.  شده  ساخته 
بخش ها  بیشتر  در  گذشته  در  آرامگاهی  مجموعة 
نمانده  باقی  آن ها  از  اثری  اکنون  که  بوده  مسقف 
است.  آسیب رسان  اصلی  عوامل  از  یکی  خود  این  و 
برخی  در  آب  تجمع  صورت  به  را  خود  مسئله  این 
قسمت ها و شیب بندی نامناسب نشان می دهد. عمدۀ 
زیر  صورت  به  می توان  را  مجموعه  این  آسیب های 

تقسیم بندی کرد:

الف. مسیل های فصلی

گیرشمن معتقد بود آرامگاه های زیرزمینی، سبب 
مقابل  سدی  همچون  و  شده اند  مجموعه  این  حفظ 
مسیل ها مقاومت کرده و مسیر آن را تغییر داده اند. 
نداشتند سیالب های فصلی   آرامگاه ها وجود  این  اگر 
آن ها را مانند کاخ های شمارۀ 2 و 3 شسته و از میان 
آن ها عبور می کردند )گیرشمن 1375: 67(. مسیل ها 
بر اثر فرسایش خاک، بارندگی های شدید، دانه بندی 
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جمله  از  و  آمده اند  وجود  به  زمین  شیب  و  خاک 
مهم ترین عوامل مخرب و فرسایشی در این محوطه 
سبب  مسیل  عبور  وجود  این  با  می شوند.  محسوب 
شسته شدن و از بین رفتن بخشی از این مجموعه نیز 
شده است، عالوه بر این عبور آب از مجاورت آرامگاه 
شمارۀ 1، مطمئناً سبب انتقال رطوبت به جداره های 

آن و ایجاد رطوبت صعودی خواهد شد )شکل 5(.

ب. از بین رفتن سقف اتاق ها

که  شد  مشخص  گیرشمن  گزارش  به  توجه  با 
تیر  با  همکف  طبقة  اتاق های  تمامی  گذشته  در 

آثاری  اتاق ها  کف  در  او  زیرا  بوده اند،  مسقف  چوبی 
از  اثری  امروزه  متاسفانه  یافت.  چوب  خرده های  از 
آن ها نیست. در واقع فضاها به دست معماران ایالمی 
به گونه ای طراحی شده که نزوالت جوی وارد آن ها 
مجموعه  برای  پوشش ها  این  نبودن  امروزه  نشود. 
مشکالتی ایجاد کرده و سبب شستگی و از بین رفتن 

جداره ها شده است )شکل 6(. 

پ. خوردگی پای دیوارها

 1375 تا   1352( کاوش  از  پس  سال های  در 
خورشیدی(، از جمله آسیب ها، خوردگی پای دیوارها 

شکل 4. موقعیت آرامگاه های زیرزمینی در نقشه که به صورت فضاهای رنگی مشخص شده اند 
)برگرفته از گیرشمن 1375: نقشۀ شمارۀ 11، توسط نگارنده بازترسیم شده است(.

مقبرۀ شمارۀ 5مقبرۀ شمارۀ 4مقبرۀ شمارۀ 3مقبرۀ شمارۀ 2مقبرۀ شمارۀ 1شماره مقبره

نقشه

جدول 1. نقشۀ مقبره ها
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و  نخاله ها  شدن  جمع  و  نادرست  شیب بندی  بود. 
خاک در پای جرزهای اصلی، سبب شد که قسمت 
پایین جداره ها دچار خوردگی زیادی شوند )حیدری 
شکل گیری  اولیة  سال های  در   .)8 )شکل   )1389
مرمتی  دیوارهای  با  اصیل  دیوارهای  اطراف  پایگاه، 
استتار شد، اکنون پس از گذشت چند سال از ساخت 
این  بارندگی،  از  ناشی  آب های  عبور  دلیل  به  آن ها 
و  فرسایش  دچار  دیوار  پای  در  مرمتی  خشت های 
باید تعویض شوند )شکل  خوردگی شده اند و دوباره 

 .)7

ت. فرسایش دیوارهای اصیل

در سال هایی که کار مرمت جداره ها انجام شد، 
اکنون  و  نشد  مرمت  اصیل  دیوارهای  از  بخش هایی 
همة آن ها در معرض فرسایش های محیطی نظیر باد 

و رطوبت هستند )شکل 9(.

ث. حرکت آب های سحطی

همان طور که در شکل های 10 و 11 مربوط به 
حرکت آب های سطحی نمایان است، بخش هایی که 
شده اند،  آب گیری  دچار  خورشیدی   1378 سال  در 
اکنون نیز با این وضعیت مواجه اند. به دلیل طوالنی 
حرکت  یا  مسیرها  تغییر  آب،  حرکت  مسیر  بودن 

معکوس پدید آمده  است.

آسیب های آرامگاه های زیرزمینی

آسیب های آرامگاه ها را می توان به دو مرحلة پیش و 
پس از مسدود کردن ورودی مقابر تقسیم کرد.

الف. آسیب های قبل از مسدود کردن ورودی 

انسان ها  جانوران،  گل والی،  جوی،  نزوالت  ورود   .1
مقبره )شکل های 14، 15، 18  داخل  به  و حشرات 

و 19(

شکل 5.  عبور مسیل آب از مجاورت مجموعۀ آرامگاهی و معبد نوسکو 
)برگرفته از گزارشات آرشیوی پایگاه میراث جهانی چغازنبیل(.
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شکل 6. وضع موجود مجموعۀ آرامگاهی، پوشش های طبقۀ همکف از بین رفته و تنها جداره ها باقی مانده 
)برگرفته از گزارشات آرشیوی پایگاه میراث جهانی چغازنبیل(.

زدن  آسیب  مجاز،  غیر  حفاری  یادگاری،  نوشتن   .2
زباله  ریختن  و  زباله  سوزاندن  گچی،  اندودهای  به 
انسان هاست  دست  به  آسیب رسان  عوامل  جمله  از 

)شکل 18(.

3. ورود خفاش ها به داخل مقبره و جمع شدن الیه ای 
ضخیم از فضوالت آن ها در کف 

4. شستگی، ریزش و طبله کردن اندودهای گچی

5. ورود آب های ناشی از بارندگی و تجمع آن در کف، 
ایجاد  سبب  مقبره  کف  به  رساندن  آسیب  بر  عالوه 

رطوبت اشباع و صعودی شده است )شکل 15(.

ب. آسیب های پس از مسدود کردن ورودی

1. حبس رطوبت و ایجاد رطوبت اشباع با درصد باال، 
اندازه گیری ای که در سال 1395 خورشیدی از فضای 
را  درصد   92 باالی  رطوبت  شد،  انجام  مقبره  درون 
نشان داد که ناشی از بسته بودن چندین سالة ورودی 

مقبره و عامل مهمی در آسیب رساندن به مقبره شده 
بود.

2. رشد کپک و قارچ )شکل 16(

3. ریزش و طبله کردن اندودها )شکل 17(

4. از بین رفتن مالت ها

5. از بین رفتن تدریجی آجر و به وجود آمدن شوره، 
تبلور و نهان شکفتگی

خاک  زیر  از  آرامگاه ها  این  آنکه  از  پس  اندکی 
بیرون آمدند، با توجه به گزارش های موجود، به صورت 
ناگهانی توسط هیئت کاوش ترک شدند. شواهد نشان 
از زمان  تا قبل  آرامگاه ها که  می دهد که دِر ورودی 
گیرشمن )از زمان ایالمی ها تا به آن هنگام( مسدود 
متعاقباً  بود.  شده  رها  خود  حال  به  و  شده  باز  بود، 
مسیر ورود انسان ها، دام، حشرات، خزندگان، نزوالت 
باز  مقابر  شستگی  از  حاصل  گل والی  ورود  و  جوی 
بسته  کامل  به صورت  آرامگاه ها  ورودی  اکنون  شد. 
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از  )برگرفته  جداره  پای  در  خاک  شدن  جمع   .8 شکل 
چغازنبیل،  جهانی  میراث  پایگاه  آرشیوی  گزارشات 

حیدری 1375(.

شکل 7. خوردگی خشت های مرمتی.

شکل 10. مستند نگاری سال 1378 خورشیدی )برگرفته 
از گزارشات آرشیوی پایگاه میراث جهانی چغازنبیل(.

که  آرامگاهی  مجموعۀ  اصیل  دیوارهای   .9 شکل 
مرمت نشده اند.

)نقشه  خورشیدی   1397 سال  نگاری  مستند   .11 شکل 
و ترسیم گرافیکی توسط  برداری توسط علی عبدالخانی 

نگارنده انجام شده است(.
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 1383 سال  در  مقبره  ورودی  توری  در   .13 شکل 

پایگاه  آرشیوی  گزارشات  از  )برگرفته  خورشیدی 
میراث جهانی چغازنبیل(.

از  )برگرفته  زیرزمینی  مقابر  از  یکی  ورودی   .12 شکل 
گزارشات آرشیوی پایگاه میراث جهانی چغازنبیل(.

است،  دیگری  آسیب رسان  عامل  خود  این  اما  شده 
زیرا رطوبت زمین و سقف باالی آن به صورت کامل 
حبس شده و سبب از بین رفتن اندود و به مرور زمان 
خوردگی  بر  عالوه  رطوبت  شد.  خواهد  دیوارها  آجر 
دیگری  آسیب رسان  عوامل  آوردن  وجود  به  سبب 

مانند قارچ، شوره و کپک خواهد شد. 

توری  و  فلزی  دری  خورشیدی   1383 سال  در 
برای یکی از مقابر در نظر گرفته شد، که تهویة هوا 
انجام شود و از ورود جانوران جلوگیری به عمل آید 
)برهانی 1382( )شکل های 12 و 13(. اما این طرح 

فصل  شروع  با  زیرا  بود.  جوابگو  کوتاه مدت  در  تنها 
و کاهگل  فلزی کشیده  آن یک ورق  بارندگی، روی 
شد. حبس رطوبت، رطوبت نزولی و صعودی از جمله 

عوامل مخّل اصلی در این مقابر شد.

 آسیب های مقبرۀ شمارۀ 5

مجموعه،  این  در  دیگر  مشکالت  جمله  از 
پوشش  از  بخشی  است،   5 شمارۀ  مقبرۀ  آسیب های 
لذا  رفته؛  بین  از  نامعلوم  دالیلی  به  مقبره  این 
از  دارد.  دیگر  مقابر  به  نسبت  بیشتری  مشکالت 

وجود  به  و  مقبره  کف  در  رسوبات  شدن  جمع   .15 شکل 
از  )برگرفته  جداره ها  پای  در  صعودی  رطوبت  آمدن 

گزارشات آرشیوی پایگاه میراث جهانی چغازنبیل(. 

شکل 14. ورود نزوالت جوی، گل و الی داخل مقبره )برگرفته 
از گزارشات آرشیوی پایگاه میراث جهانی چغازنبیل(.
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باالی  اندود  بین رفتن  از  و  قارچ  و  شکل 16. وجود کپک 
سقف )برگرفته از گزارشات آرشیوی پایگاه میراث جهانی 

چغازنبیل(.

شکل 17. تغییر رنگ، ریختگی و طبله کردن اندودهای گچی 
گزارشات  از  )برگرفته  زیاد  رطوبت  اثر  بر  مقابر  جدارۀ  در 

آرشیوی پایگاه میراث جهانی چغازنبیل(.

گزارشات  از  )برگرفته  انسانی  آسیب های   .18 شکل 
آرشیوی پایگاه میراث جهانی چغازنبیل(.

مقابر  درون  جانوران  و  حشرات  کردن  النه    .19 شکل 
جهانی  میراث  پایگاه  آرشیوی  گزارشات  از  )برگرفته 

چغازنبیل(.

زمانی که گیرشمن این مقبره را از زیر خاک بیرون 
سقف  از  بخشی  و  بود  وضعیتی  چنین  دارای  آورد، 
آن سالم و بخشی دیگر به صورت کامل از بین رفته 
 .)23 تا   20 )شکل های   )97  :1375 )گیرشمن  بود 
چند  در  می توان  را  مقبره  این  بر  وارده  آسیب های 

مورد خالصه کرد.

1. عمده ترین آسیبی که به این مقبره وارد می شود، 
ناشی از فقدان پوشش بر روی آن است.

شوره  و  جداره ها  باالی  الی  و  گل  شدن  شسته   .2
زدن و ریختن آن ها در کف، که این خود باعث ایجاد 

شیارهایی بر جدارۀ دیوار و اندودهای گچی سه هزار 
ساله است.

پای  اندود  خوردگی  باعث  کف  در  باران  تجمع   .3
دیوارها و ایجاد رطوبت صعودی شده است.

4. پدیده های نهان شکفتگی و شوره روی بدنه ها بر اثر 
تماس با رطوبت ایجاد شده است.

آسیب نگاری در مقبرۀ شمارۀ 5 را در دو قسمت 
سقف و دیوارها می توان بررسی نمود.
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شکل 20. بخشی از مقبرۀ شمارۀ 5 که پوشش آن ریخته 
شده است )برگرفته از گیرشمن 1375: 259، لوح شمارۀ 

.)45

اتاق  کف  که   5 شمارۀ  مقبرۀ  سقف  از  بخشی   .21 شکل 
لوح   ،259  :1375 گیرشمن  از  )برگرفته  است   8 شمارۀ 

شمارۀ 45(.

از  )برگرفته   5 شمارۀ  مقبرۀ  وضعیت  از  برشی   .22 شکل 
گیرشمن 1375: شکل 30(.

گیرشمن  از  )برگرفته   5 شمارۀ  مقبرۀ  نقشۀ   .23 شکل 
1375: شکل 30(.

مقبرۀ  سقف  بدون  قسمت  آسیب نگاری  الف. 
شمارۀ 5

1. رطوبت صعودی

2. شوره 

3. طبله و ریزش اندود گچی

4. ایجاد شیار بر روی اندودهای گچی

5. تغییر رنگ مصالح

6. از بین رفتن مصالح و اندود باالی مقبره 

7. جمع شدن گل و الی در کف مقبره )شکل های 
24 و 25(.

ب. آسیب نگاری قسمت مسقف مقبرۀ شمارۀ 5

1. تجمع رسوب و فضوالت خفاش ها در کف مقبره 
)شکل های 28 و 29(

2. ایجاد رطوبت صعوی در جداره ها

3. از بین رفتن اندود گچی در باالی مقابر

به  در جداره ها  زیاد  مقدار  به  قارچ  و  وجود کپک   .4
خصوص سقف )شکل های 26 و 27(.
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شکل 25. آسیب های فضای اول مقبره.شکل 24. آسیب های فضای اول مقبره.

ایجاد   ،5 شمارۀ  مقبرۀ  پوشش  آسیب نگاری   .26 شکل 
کپک و قارچ بر روی آن.

شکل 27. وضعیت پوشش مقبرۀ شمارۀ 5 در قسمت دوم 
مقبره که دارای سقف است.

در   5 شمارۀ  مقبرۀ  جداره های  و  کف  وضعیت   .29 شکل 
قسمتی که دارای پوشش است.

شکل 28. آسیب نگاری کف مقبرۀ شمارۀ 5، از بین رفتن 
بخشی از اندود و وجود رطوبت صعودی در پای جداره ها.
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نتیجه گیری

شیوۀ  و  زندگی  از  نوعی  آرامگاهی  مجموعة 
از جمله  نشان می دهد؛  را  ایالمی  معماری  مسکونی 
زندگی  اهمیت  و  از مرگ  آن ها پس  عقاید  و  باورها 
پس از مردن. هر دو نوع زندگی در روال عادی و پس 
در  که  است  این مجموعه طراحی شده  در  مرگ  از 
این  اوصاف  این  با همة  توجه است.  نوع خود جالب 
است  آسیب هایی  دستخوش  منحصربه فرد  مجموعه 

که در انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند:

1. آسیب های موجود در طبقة همکف 

2.آسیب های آرامگاه های 1، 2، 3، 4

3.آسیب های آرامگاه شمارۀ 5

آمدن  وجود  به  اثر  بر  مجموعه  اطراف  4.آسیب های 
مسیل های آبی.

هر کدام از این بخش ها و آسیب ها شرایط ویژه ای 
ایالمی  معماران  است.  کرده  ایجاد  مجموعه  برای  را 
به صورت مجموعه ای مسقف طراحی  را  آن  ابتدا  از 
هزار   3 گذشت  از  پس  چوبی  از سقف  بودند،  کرده 
این مجموعه  برای  را  و مشکالتی  نمانده  اثری  سال 
پای  ماندن آن در  و  مانند مسیر طوالنی خروج آب 
بر  بنا  ابتدا  از  آرامگاه ها  است.  کرده  ایجاد  جداره ها 
ایالمیان به گونه ای ساخته شده بودند که  اعتقادات 
اما باز کردن و حفاظت  برای همیشه مسدود باشند 
ورود  است،  کرده  ایجاد  دیگری  مشکالت  آن ها  از 
نزوالت جوی، احشام، انسان در زمان باز بودن ورودی 
و بستن آن به صورت کامل معضالت دیگری به همراه 

داشته است. حبس رطوبت و رطوبت اشباع در مقبرۀ 
شمارۀ 5 که بخشی از آن به دلیلی نامشخص از بین 
رفته و بیش از سایر مقابر در معرض آسیب است و 
شرایط حساس تری دارد، مشکالت دیگری را به دنبال 
آورده است. مسیل های فصلی آبی که بر اثر فرسایش 
خاک و باران های شدید و ناگهانی در سطح محوطه 
پدید آمده اند، از دیگر عوامل آسیب رسان هستند که 
از  و بخشی  آرامگاهی عبور کرده  از مجاور مجموعة 
آن را شسته است و در حال نزدیک شدن بیشتر به 

آن است.

راهکارهای  این عوامل که هر یک منشا و  تمام 
جنبه های  گرفتن  نظر  در  با  باید  می طلبند،  را  خود 
مختلف زمین شناسی، اقلیم منطقه، آسیب شناسی هر 
بخش، امکانات موجود و اصول نوین مرمتی بررسی 

شوند.
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چکیده 

هدف از این پژوهش ارائة شواهدی از مؤلفه های 
ارزشی مجموعة چغازنبیل در راستای چرایی حفاظت 
از آن است. مجموعة چغازنبیل از جمله بناهای دورۀ 
واقع  شده  خوزستان  منطقة  در  که  است  عیالمی 
است. این مجموعه جزء مجموعه سازه های خشتی-

لحاظ  از  مختلفی  بخش های  دارای  که  است  آجری 
این مجموعه، بخش  معماری است. مهمترین بخش 
قرار  مجموعه  مرکز  در  تقریباً  که  است  اصلی  معبد 
حصارها،  شامل  بزرگ،  مجموعة  این  مابقی  دارد. 
سازۀ آبی و اتاقک های زیرزمینی است. به دلیل عدم 
تداوم استفاده از این مجموعه در دوره های بعد، رو به 
ویرانی نهاده و بخش های کمی از آن باقی مانده است. 

در  آن  عظمت  از  نشان  مجموعه  این  باقیمانده های 
دورۀ ساخت و خلق اثر دارد. متأسفانه این مجموعة 
عظیم به دلیل شیوۀ ساخت )چند مرحله ای بودن(، 
همچنین نوع مواد و مصالح )که حجم زیادی از اثر 
از خشت بوده( و گذر زمان، آسیب زیادی را متحمل 
از قسمت های آن در حال فرسایش  شده و بسیاری 
این  از  حفاظت  چرایی  شدن  روشن تر  برای  است. 
مؤلفه های  تا  پذیرفت  کلی صورت  بررسی  مجموعه، 
ارزشی آن تا حدی هویدا گردد و انگیزۀ حفاظت از 
این مجموعه باالتر رود. گروه ارزش های مورد بررسی 
فرهنگی  ارزش  تاریخی،  ارزش  ندرت،  ارزش  شامل: 
اجتماعی،  ارزش  فنی،  و  علمی  ارزش  هویتی،  و 
زیبایی شناختی  و  هنری  ارزش  اقتصادی،  ارزش 
از  حفاظت  حوزۀ  در  که  مداخله هایی  تمامی  است. 
مجموعة چغازنبیل صورت خواهد گرفت، بایستی بر 
فرد  از  تا  باشد  اثر  مادی  ساختار  ویژگی های  اساس 
شود.  پرهیز  حفاظتی  مداخالت  تنوع  و  بودن  محور 
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بلند  برنامه های  می توان  که  است  صورت  این  در 
مدت تدوین نمود و با تغییر کارشناسان، مرمتگران و 
مدیران مجموعه نیز می توان یکپارچگی مداخالت را 
حفظ نمود. همچنین باید اذعان داشت که حفاظت از 
مجموعة چغازنبیل به دلیل وجود ارزش های فراوان 
چغازنبیل  مجموعة  از  حفاظت  است.  مجموعه  این 
یعنی حفاظت از ارزش های این اثر. حفظ ارزش های 
مختلف، نیازمند مطالعات مختلف و متنوع است و در 
ادامه، حفظ هر گونة ارزش، راه و روشی جداگانه را 

می طلبد.

مؤلفه های  حفاظت،  چغازنبیل،  کلیدی:  واژگان 
ارزشی، معماری آجری.

مقدمه

آثار دورۀ  ارزشمندترین  از  معبد چغازنبیل یکی 
عیالمی است که همچنان به حیات خود ادامه می دهد 
و بار سنگین اطالعات زیادی از آن دوره را بر دوش 
خود دارد. همة مردم و به ویژه متخصصان می دانند 
است  ارزشمند  چون  و  است  ارزشمند  اثر  این  که 
باید حفظ شود. اما اینکه چه ارزش هایی دارد یا چه 
ارزش هایی از این اثر شناخته شده و یا معرفی شده 
است، جای بحث دارد. ارزش شناسی در واقع به عنوان 
معرفت قابل دریافت و ادراک است. برای رسیدن به 
از معرفت در مورد معبد چغازنبیل، الزم  این درجه 
ارزش های مختلف  ویژه در حوزۀ  به صورت  تا  است 
این اثر بررسی شود تا با توجه به ارزش گذاری انجام 
شده، بهتر بتوان برنامه های حفاظتی را برای این اثر 

ارائه نمود.

تعین  زندگی  به  نوعاً  آنچه  بوخنسکی،  به گمان 
)بوخنسکی  است  ارزش ها  و  ارزش گذاری  می بخشد، 
1380: 67(. به راستی هنگامی که در مورد ارزش ها 
همواره  ما  که  می رسیم  نتیجه  این  به  می اندیشیم 

داوری هایمان  از  را  تفکرمان  و  زندگی  جهت های 
نسبت به ارزش ها تعیین می کنیم و آنچه برتر و بهتر 
است را بر سایر گزینه ها ترجیح می دهیم و همان را 

برمی گزینیم )اکبری و حسینی 1388: 96(.

انجام  و در حال  انجام شده  فعالیت های  معموالً 
برمی گردد که  این  به  تاریخی  آثار  از  حوزۀ حفاظت 
عبارتی،  به  پذیرد؛  انجام  اقدامات  این  باید  چگونه 
چگونگی اقدامات حفاظتی بیشتر مورد بحث بوده و 
انرژی و زمان زیادی صرف این بخش شده است. در 
این بخش و در کنار آن، چرایی حفاظت  با  مقایسه 
و  بوده  توجه  مورد  کمتر  بسیار  که  می گردد  مطرح 
مورد بی مهری قرار گرفته است. در این راستا، تحقیق 
چغازنبیل،  معبد  از  حفاظت  چرایی  هدف  با  حاضر 
انجام شده  کتابخانه ای  و  میدانی  مطالعات  طریق  از 

است. 

در این مطالعه پس از بررسی موقعیت جغرافیایی 
و اقلیمی معبد چغازنبیل به بررسی پیشینة مطالعات 
و سازه ای  معماری  ویژگی های  و  تطبیقی  و  تاریخی 
آن و همچنین پیشینة مطالعات انجام شده در رابطه 
با شناسایی کمی و کیفی آجرهای معبد و مالت های 
است(  پذیرفته  انجام  تا کنون  که  )تا حدی  تاریخی 
پرداخته شده است. در راستای شناخت ابعاد مختلف 
طریق  از  آجری-خشتی،  معماری  ارزشمند  اثر  این 
مطالعات کتابخانه ای و استنادی و همچنین مطالعات 
میدانی با هدف تدقیق مطالعات گذشته، پرداخته شده 

است.

 مفهوم حفاظت 

در حوزۀ میراث فرهنگی با توّجه به منابع فارسی، 
تعاریف متفاوتی از واژه حفاظت می توان استنباط نمود 
که این تفاوت ها در بسیاری موارد، چشمگیر نیستند 
و اهداف آن، معموالً در یک راستا قرار دارد. زمانی که 
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از طرف متخّصصان حوزۀ میراث فرهنگی و  مطلبی 
یا  تاریخی مکتوب می شود و  آثار  به ویژه مرّمتگران 
معادل  حفاظت  واژۀ  معموالً  می شود،  ترجمه  متنی 
Conservation در نظر گرفته می شود. معادل واژه 
استفاده شده است )حجت  فارسی حفاظت  زبان  در 
1380؛ حناچی و دیگران 1386: 11؛ وطن دوست و 

دیگران 1393(.

در  و  است  نگهداری1  از  مرحله ای  حفاظت 
نگهداری  و  مراقبت  تاریخی،  آثار  از  حفاظت  واقع، 
)Michaux 2005(، حفاظت،  تاریخی است  آثار  از 
به  حفاظت  است.  آسیب  از  پیش گیری  و  جلوگیری 
آسیب،  برابر  در  محافظت  نگه داشتن،  ایمن  معنی 
در وضعیت  با دقت، حفظ  نگهداری  زوال،  یا  تباهی 
 )Hornby 1999( کنونی از شر نابودی و دگرگونی
تعمیر،  تثبیت،  پاکسازی،  شامل:  حفاظت  پروسة  و 
است  اجرا  و  پژوهش  فنی،  آزمایش های  مرّمت، 
اقداماتی که  )Akiyama et al. 1996( و مجموعه 
سبب استمرار حیات و زنده بودن میراث فرهنگی و 
طبیعی گردد و مجموعه اقداماتی که برای جلوگیری 
قرار  حفاظت  حوزۀ  در  پذیرد  تحّقق  فرسایش  از 
 Fielden می گیرد )حبیبی و مقصودی 1384 نقل از
تطویل  از  است  عبارت  حفاظت  همچنین   ،)1999
عمر میراث فرهنگی و در صورت امکان، شفاف کردن 
از  بدون  آن،  در  ملحوظ  تاریخی  و  هنری  پیام های 
دست دادن اصالت و معنی آن حفاظت یک فعالیت 
بر مبنای مطالعات  فرهنگی، هنری، فنی و مهارتی، 
روشمند  پژوهش  نیز  و  انسان شناسانه  و  علمی 
محترم شمارد  را  فرهنگی  بستر  باید  است. حفاظت 

.)ICOMOS 1994 یوکیهیلتو 1387 نقل از(

درک این نکته مهم است که حفاظت تنها یک 
فرهنگی- فعالیت  یک  بلکه  نیست  تکنیکی  عمل 

Preservation .1

اعمال  از  بسیاری  حفاظت  واقع،  در  است.  اجتماعی 
اولیه و ثانویه را در مداخالت فیزیکی در بر می گیرد، 
زمینه های  باید  حفاظتی  فعالیت های  در  که  آنگونه 
اجتماعی،  قبیل  از  فرهنگی  میراث  حفاظت  پروژۀ 
طور  به  مدیریتی  و  جغرافیایی  اقتصادی،  فرهنگی، 
پژوهش  مصنوع  محصول  عنوان  به  عمیق  و  جدی 
مطالعة   .)83  :1392 دیگران  و  )نژادابراهیمی  شوند 
جنبه های  و  زمینه  درک  برای  مفیدی  راه  ارزش ها، 
است.  فرهنگی  میراث  حفاظت  فرهنگی-اجتماعی 
ارزش های میراث فرهنگی به طور طبیعی متفاوت و 
 Randall( در برخی موارد تضادهایی نیز باهم دارند

 .)Mason 2002

گیرندۀ  بر  در  حفاظت  واژۀ  مقاله  این  در 
شناخت  و  مطالعه  اثر،  شناسایی  نظیر:  فّعالیت هایی 
تثبیت  اثر،  معرفی  اثر،  تاریخی  و  هنری  و  فیزیکی 
درمان  آسیب،  از  پیش گیری  اثر،  استحکام بخشی  و 
و مرّمت اثر، جابه جایی برای حفظ اجزای اثر، پایش 
منظور  به  فرهنگ سازی  نگهداری،  و  مراقبت  اثر، 
اثر  ماندگاری  جهت  اقدام  هرگونه  و  اثر  نگهداری 
تاریخی و فرهنگی است. همة اقداماتی که در حوزۀ 
حفاظت از مجموعة چغازنبیل انجام می پذیرد توسط 
خواهد  متفاوت  تخصص های  با  مختلف  گروه های 
از  بخشی  تخصصشان  به  توجه  با  کدام  هر  که  بود 
هم  کنار  در  این ها  همة  که  می دهند  انجام  را  کار 
باستان شناسان،  باشد.  داشته  کامل  معنی  می تواند 
مرمتگران،  باستان سنج ها،  هنرمندان،  تاریخ دانان، 
و  شیمیدانان  فیزیکدانان،  موزه داران،  عکاسان، 
بسیاری متخصصان دیگر در کنار هم و به کمک هم 
اثر  ماندگاری  و  شناخت  راستای  در  را  فعالیت هایی 
تاریخی انجام می دهند که در واقع همة آن ها فعالیتی 

برای حفاظت اثر انجام می دهند.
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ارزش های اثر و انگیزۀ حفاظت

در ابتدا بهتر است در لغت نامه ها مفهوم ارزش را 
بیابیم تا ادامة کار راحت تر شود. در لغت نامة دهخدا 
ارزش.  اینگونه معنی شده است:  این کلمه  و معین، 
]اَ ِز[ )اِمص ، اِ( اسم مصدر از ارزیدن. عمل ارزیدن. 
 || قدر.   || آمرغ.  ارج.  ارز.   .) )آنندراج  بها.  قیمت.   ||
برازندگی. شایستگی. زیبندگی. قابلیت. استحقاق. || 
اعتبار یک سند یا متاع. پولی که در سند نوشته شده 
)دهخدا، 1377(. ارزش. )اَ ِز( )حامص.( 1 - بها، ارز، 

قیمت. 2 - قدر، شایستگی )معین 1376(.

ارزش در هر جامعه، معادل هنجارهای پذیرفته 
از طریق سنت،  این هنجارها  است.  شدۀ آن جامعه 
هر  می آیند.  دست  به   ... و  اجتماعی  روابط  مذهب، 
جامعه ای که ارزش های خود را دقیق و جامع بتواند 
ارزیابی کند، می تواند عناصر فرهنگی و  و  شناسایی 
بازتولید  حتی  و  بازنمایی  را  خود  هویتی  نشانه های 
شناخته  ارزش  بتواند  جامعه  در  اینکه  برای  کند. 
داشته  پویا  ارزیابی  و  شناسایی  فرایند  باید  شود، 
باشد و نمی توان از یک فرایند ایستا و ساکن، انتظار 
شناسایی دقیق و جامع ارزش ها را داشت. آثار تاریخی 
هر جامعه، از نشانه ها و عناصر هویتی آن هستند که 
شناخت ارزش های آن ها می تواند در پویایی فرهنگ، 
دیگران  و  )نژادابراهیمی  باشد  داشته  مستقیم  تأثیر 

.)95 :1392

پیش  تا  است  داده  تذکر  وال  ژان  که  همانطور 
و  ارزش  موضوع  به  فیلسوفان  شلر،  مارکس  از 
ارزش شناسي آگاهانه نپرداخته اند، در واقع پس از شلر 
است که این موضوع جداگانه مطرح و نظریةپردازي 
مسئلة  کانت  عملي  فلسفة  در  همچنین  است.  شده 
است.  شده  مطرح  خاص  موضوعي  عنوان  به  ارزش 
را که مورد میل و خواهش ماست  آنچه  تمام  کانت 
بر  و  دانست  مشروط  و  محدود  ارزش  و  قدر  داراي 

آن شد که تنها موجودات صاحب عقل و خرد داراي 
قدر و ارزش مطلق اند و آنان باید خود غایت، مراد و 
مطلوب باشند. بدین ترتیب راه یافتن به قلمرو غایت 
نه به وسیلة عقل نظري بلکه تنها از طریق عقل عملي 
اوامر آن  از  فرمانبرداري  و  نداي وجدان  نیوشیدن  و 

ممکن است )وال 1370: 669(.

با عنایت به اینکه در معرفت شناسي اصطالحاتي 
نظیر معرفت علمي و معرفت شناسي علمي، معرفت 
همان  به  داریم  دیني  معرفت شناسي  و  دیني 
اصطالحاتي  از  ارزش شناسي  در  مي توانیم  نسبت 
یا  زیبا  امر  ارزش شناسي  ارزش هاي هنري و  همانند 
ارزش شناسي  و  اخالقي  ارزش هاي  زیبایی شناسي، 
ببریم. همانطورکه مالحظه  نام  یا علم اخالق  اخالق 
داراي  آن  خاص  معناي  در  ارزش شناسي  مي شود 
که  علمي  یا  زیبایی شناسي  نظیر  بسیاري  شعب 
علم  زیباست،  هنرهاي  و  زیبایي  و  زشتي  دربارۀ 
اخالق یا علمي که دربارۀ ارزش هاي اخالقي، بایدها 
ارزش هاي  مطالعة  علم  یا  دین شناسي  نبایدها،  و 
غایي زندگی همچون یک کل و از جمله علم تاریخ، 
مورد  را  ارزش هایي  روان شناسي  علم جامعه شناسي، 
مطالعه قرار مي دهند، یعني به نوعي هر چیزي داراي 
از  و  است  بدي  یا  زشتي  خیر،  یا  خوبي  جنبه هاي 
این منظر هر علمي به نوعي ارزش شناسي ارزش هاي 
باید  جهت  همین  از  و  است  خودش  علم  موضوعي 
زیرا  است،  اهمیت  حائز  بسیار  ارزش شناسي  گفت 
تمامي علوم از این منظر بدان نیازمند است )اکبری و 

حسینی 1388: 98(.

شناخت جامع ارزش های آثار تاریخی در راستای 
است  جامعه ای  آن  هویت  و  فرهنگ  کامل  شناخت 
شناختی  چنین  دارد.  قرار  آن  در  تاریخی  آثار  که 
جامعه  انسان های  جهان بینی  مختلف  ابعاد  می تواند 
را در دوره های تاریخی نمایان سازد )نژاد ابراهیمی و 

دیگران 1392: 79(.
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در هر جامعه، ارزش، معادل هنجارهای پذیرفته 
از طریق سنت،  این هنجارها  است.  شدۀ آن جامعه 
هر  می آیند.  به دست   ... و  اجتماعی  روابط  مذهب، 
جامعه ای که ارزش های خود را دقیق و جامع بتواند 
ارزیابی کند، می تواند عناصر فرهنگی و  و  شناسایی 
بازتولید  حتی  و  بازنمایی  را  خود  هویّتی  نشانه های 
فرایند  به  نیاز  جامعه،  در  ارزش  شناخت  برای  کند. 
شناسایی و ارزیابی پویا است و نمی  توان از یک فرایند 
ایستا و ساکن انتظار شناسایی دقیق و جامع ارزش ها 
را داشت. آثار تاریخی هر جامعه از نشانه ها و عناصر 
هویّتی آن جامعه هستند که شناخت ارزش های آن ها 
می تواند در پویایی فرهنگ آن جامعه تأثیر مستقیم 

داشته باشد. 

است  وجود  دارای  که  جهت  آن  از  چیزی  هر 
قرار  مابعدالطبیعه  مطالعة  مورد  موضوع  می تواند  و 
هر  به  نسبت  ما  معرفت  تمامی  همچنین  و  بگیرد 
شود،  واقع  معرفت شناسی  موضوع  می تواند  چیزی 
مسائل  عمومی ترین  از  مسائل  تمام  نسبت  همان  به 
روزمره تا عمیق ترین مسائل فلسفی در قلمرو بحث 
و  )اکبری  است  بررسی  و  طرح  قابل  ارزش شناسی 
حسینی 1388: 100(. با مطالعه و دّقت نظر در آرای 
اندیشمندانی که به چیستی میراث تاریخی و چرایی 
)دیدگاه های  کرده اند  توّجه  آن  حفاظت  چگونگی  و 
از  متأثّر  که  میراثی  اثر  از  در حفاظت  برندی  چزاره 
آرای هایدگر در خصوص اثر هنری است(، زمینه ای 
را به وجود می آورد که به بنای تاریخی به مثابة کار 
آن  در  مستتر  ارزش های  و  شود  نگریسته  هنری 
موضوع حفاظت و احیا قرار گیرد )محمدی و دیگران 
وسیله ای  به  خود  ظهور  برای  اثر  هر   .)81  :1392
فیزیکی متکی است و این وسیله هدف نیست. مصالح 
این  دارد،  ارتباط  تصویر  با  نّقاشی  در  استفاده  مورد 
همه  تحلیل  ولی  است  بیننده  تخیل  کانون  تصویر 
درک  و  ارزش  دانستن  شامل  باید  هنری  اثر  جانبة 

مصالح مورد استفاده، یعنی وسیله رسیدن به هدف 
به  توّجه  عدم  اصوالً  )برندی 1388: 43(.  بشود  هم 
مباحث ارزش در حوزۀ حفاظت و مرّمت در بسیاری 
موارد سبب ایجاد صدمات جبران ناپذیری به یک اثر 
تغییر  دستخوش  را  ارزشی  مولفه های  و  شد  خواهد 
یکی  آن  حفظ  و  ارزش  مبحث  داد.  خواهند  قرار 
سنجش  و  بررسی  در  می تواند  که  است  مواردی  از 
بوم پارچه  دیوارنگاره های  مرّمت  و  حفاظت  کیفّیت 

موثر واقع شود.

که  می گیرد  زمانی صورت  حفاظتی  فعالیت  هر 
درمان  دربارۀ  تصمیم گیری  و  باشد  ارزشمند  اثری 
 Randall( است  ارزش  این  پیرو  اثر  بر  مداخله  و 
Mason 2002( و مطالعه و شناخت همة ارزش های 
از  آن  و حفاظتی  مرّمتی  تدابیر  اتخاذ  منظور  به  اثر 
برای  الزم  مقدمة  و  است  برخوردار  بسیاری  اهمّیت 
استراتژی های  و  رویکردها  که  چرا  است.  حفاظت 
مرتبط  ارزش های  حسب  بر  حفاظت،  و  حمایت 
یکدیگر  با  مالحظه ای  قابل  تفاوت  و  تنوع  احتماالً 

دارند )کوششگران و دیگران 1389: 505(.

در تئوری های حفاظت معاصر، تنها آشکار کردن 
نیز  اثر  تفسیر  و  بلکه شرح  نیست،  اهمّیت  اثر مورد 
 Appelbaum( یکی از وظایف اصلی مرّمتگر است
با  مگر  نیست  امکان پذیر  اثر  یک  تفسیر   )2007
و  ملموس  جنبه های  به  مربوط  اّطالعات  ترکیب 
ناملموس آن. در سند نارا حفاظت از میراث فرهنگی 
در همة دوره های تاریخی را دارای ریشه در ارزش های 
میراثی دانسته و حفظ آن را منوط به توانایی درک 

.)ICOMOS 1994( این ارز ش ها می داند

و  تاریخی  آثار  از  حفاظت  حوزۀ  در  امروزه 
فرهنگی، بحث وجود داشتن یا نداشتن ارزش مطرح 
نیست، چرا که تقریباً همگان پذیرفته اند آثار تاریخی 
ارزش های  بررسی  »ضرورت  هستند.  ارزش  دارای 
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میراث فرهنگی از این باب نیست که نیازمند اثبات 
آن هستیم؛ تقریباً هر کتاب مربوط به این زمینه با 
جمالت مشابه، ارزش های میراث فرهنگی را مفروض 
اثر  ارزش   .)94  :1380 )حجت  کرده اند.«  قلمداد 
هنری منتج از فعالیت انسانی است که به آن شکل 
)برندی  آن  تشکیل دهندۀ  مادۀ  از  نه  و  است  داده 
آثار  در  ارزش  بحث  در  آنچه  این رو  از  67(؛   :1388
ارزش  ارزیابی  کیفّیت  و  نحوه  است،  مطرح  تاریخی 
و  حفظ  چگونگی  در  آن  نتیجة  که  است  آثار  این 

مرّمت آثار تأثیرگذار خواهد بود. 

ارزش های آثار به جامانده از مجموعۀ چغازنبیل

درک حفاظت و تدارک رویکرد حفاظت در آثار 
مولّفه های  با  مستقیم  ارتباطی  فرهنگی،  و  تاریخی 
در  نمی توان  هرچند  دارد.  آن  از  استحصالی  ارزشی 
اثر تاریخی–فرهنگی، ارزشی  ارزیابی ارزش های یک 
را بر ارزش دیگر برتری و رجحان داد؛ چرا که دربارۀ 
)نژاد  کرد  عمل  قیاسی  نمی توان  ارزش  ارزیابی 
رندال  گفتة  بنابر   .)93  :1392 دیگران  و  ابراهیمی 
طبیعی  به طور  فرهنگی  میراث  ارزش های  میسون، 
متفاوت و در برخی موارد دارای تضادهایی نیز هستند 

.)Randall Mason 2002(

ارزشی  مولّفه های  تاریخی-فرهنگی  آثار  در 
با  مقاله،  این  در  دارد که  متفاوتی وجود  و  گوناگون 
ویژگی های  همچنین  و  پیشین  مطالعات  به  توّجه 
ارزش های  احیای  و  بازخوانی  برای  چغازنبیل،  معبد 
مورد  تأثیرگذار  مولّفه های  ایران،  در  آثار  اینگونه 
بررسی قرار گرفته و در قالب یک تقسیم بندی ارائه 
شده است که در ذیل به جزئیات آن پرداخته خواهد 
اولویّت  که  بماند  پنهان  نظر  از  نباید  نکته  این  شد. 
تغییر  مختلف  فرهنگی  جوامع  در  ارزش ها  از  برخی 
پیدا می کند و همچنین این تغییر در یک جامعه نیز 

زمان،  با گذر  )گاهی  زمان می شود  شامل حال گذر 
منطقه  مردم  فرهنگ  در  تغییراتی  منطقه  یک  در 
تغییراتی  باعث  فرهنگ  تغییر  این  و  به وجود می آید 
گذر  با  شد(.  خواهد  نیز  تاریخی  آثار  ارزش های  در 
افزوده شود  اثر  به  ارزش های جدیدی  احتماالً  زمان 
و برخی از ارزش ها از نظر اولویّت، تغییر کند. معبد 
ایران  مردم  برای  و  زمانی  مقطع  این  در  چغازنبیل 
می تواند دارای ارزش هایی باشد که احتماالً برخی از 
آن ها در مناطق دیگر و برای مردم دیگر دنیا دارای 
و  ارزش  نوع  اینکه  یا  و  باشد  متفاوتی  ارزش های 
اولویت ارزش در آینده تغییر پیدا کند. با توّجه به این 
نکات، مولّفه های تأثیرگذار ارزشی بر معبد چغازنبیل 

در حال حاضر این چنین است:

الف: ارزش ندرت )منحصر به فرد بودن(: هر 
با توّجه به این که بر اساس ویژگی های  اثر تاریخی 
مکانی و زمانی مربوط به خود شکل گرفته و در طول 
زمان نیز متناسب با همین ویژگی ها تغییراتي کرده 
است.  متمایز  و  متفاوت  آثار  دیگر  به  نسبت  است، 
هرچند در هر مجموعه، مشابهت هایی با آثار منطقة 
جغرافیایی خود یا الگوهای رایج در آن زمان می توان 
مشاهده کرد، در عین حال، هر بنای خشتی و آجری 
ممکن است دارای ویژگی هایی باشد که آن را نسبت 
به دیگر بناهای مشابه خود متمایز مي کند، و همین 
به  را  بودن  به فرد  منحصر  ارزش  حقیقت  در  عامل 

وجود می آورد )محمدی و دیگران 1392: 82(.

در سنجش و تعیین این دسته از ارزش ها، اثر را 
یا  نوع، سبک، دوره، منطقه  از همان  آثار دیگری  با 
ترکیب برخی از این عوامل مقایسه و مربوط می کنند؛ 
مشخص  آن  را  بودن  بی نظیر  یا  بودن  نادر  سپس 

می کنند )فیلدن و یوکیلهتو 1381: 44(.  

مجموعة  بودن  نادر  موارد،  این  به  توجه  با 
چغازنبیل در کشور ایران قابل فهم و قابل درک است، 
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ساخته  عیالم،  دورۀ  به  مربوط  است  آثاری  که  چرا 
شده در چند مرحله، ساخته شده با مصالح مختلف از 
جمله آجر و خشت و انواع مالت ها، سیستم آبرسانی 
و دفع آب، ارتفاع بنای اولیه، حجم بنای اولیه، طرح 
و نقشة مجموعه و دیگر ویژگی هایی که باعث شده 
است این مجموعه به مجموعه آثار نادر تبدیل شود 
این  این مجموعه می تواند  از دالیل حفاظت  یکی  و 

باشد.

سیاسی،  )استنادی،  تاریخی  ارزش  ب: 
آثار معماری  این که  با توّجه به  باستان شناختی(: 
به طور  یا  فرهنگی هر سرزمین  مهم ترین مظاهر  از 
کلی بشریّت محسوب مي شوند و عالوه بر ویژگی های 
انسان ها  زندگی  ظرف  منزلة  به  خود،  هنری  و  فنی 
از اّطالعات و دانش های مربوط  هستند، مجموعه ای 
به نسل خود را انتقال می دهند. لذا با گذشت زمان 
وجهي تاریخی به خود مي گیرند و به عنوان یک سند، 
تحّول و تطور موضوع مورد نظر را در طول زمان نشان 

می دهند )محمدی و دیگران 1392: 82(. 

و  رخدادها  به  مربوط  بنا  در  تاریخی  ارزش های 
ملی،  مقیاس  در  و  گذشته  در  تاریخی  مهم  حوادث 
منطقه ای و محلی است و یا اینکه نشانه و شواهدی 
یا  باشد و  تاریخی خاصی در گذشته داشته  از دورۀ 
اینکه نشان و یادآور شخصّیت های مهم تاریخی باشند 
قابلّیت ها  بر  عالوه   .)Mehdizadeh 2010: 20(
و  توانایی ها  خواست ها،  بواسطة  که  ارزش هایی  و 
اندیشه های انسان یا انسان های سازندۀ اثر در آن به 
ودیعه گذاشته شده، قابلّیت هایی نیز به موجب تداوم 
اثر در بطن زندگی انسان، در طول سیر تاریخی آن 
ایجاد می شود. اثر محصول تعامل با انسان هایی است 
که در دوران های مختلف با آن مواجه شده اند و بر آن 
تأثیر گذاشته و یا از آن تأثیر پذیرفته اند )رحیم زاده و 

نجفی 1389: 248(.

مجموعة چغازنبیل آثاری است باقیمانده از دورۀ 
تاریخی عیالمی که هم به صورت مستقیم و هم به 
صورت غیر مستقیم، تاریخ این دوره را بازگو می کند. 
بخش مستقیم مربوط به کتیبه هایی است که از این 
مجموعه باقیمانده است. اطالعاتی در مورد اشخاص، 
آیین و معبد از طریق این کتیبه ها ارائه و به مردم این 
دوره منتقل شده است. آثار معماری آجری و خشتی 
کم  بسیار  باشد  عیالمی  دورۀ  تاریخ  بازگوکنندۀ  که 
است و به دلیل اینکه شاهدی از یک دورۀ پادشاهی 
در این سرزمین است، دارای ارزش زیاد بوده و باید 
مورد حفاظت قرار گیرد. این مجموعه ارزش استنادی 
و  باستان شناسان  توجه  مورد  که  دارد  قوی  بسیار 
تاریخ دانان است. همچنین از نظر سیاسی و تشکیالت 

حکومتی دورۀ عیالمی، حائز اهمیت است.

به  توّجه  حفاظت،  امر  در  توّجه  بیشترین 
ارزش های تاریخی و زیبایی شناسی است. در مادۀ 9 
که:  است  شده  اشاره  نکته  این  به  هم  ونیز  منشور 
جریان مرّمت یک عملّیات فوق العاده تخّصصی است 
نمودن  آشکار  و  موجود  وضع  حفظ  آن،  از  هدف  و 
است  یادمان  تاریخی  و  زیبایی شناسی  ارزش های 
)ICOMOS 1964(. برندی نیز معتقد به وجود دو 
جنبة تاریخی و زیبایی شناسی در یک اثر تاریخی بود 
که در کنار هم، تمامّیت اثر را شکل می دهند )برندی 

.)67 :1388

ج: ارزش فرهنگی و هویتی: چون فرهنگ ها 
اردکانی  )داوری  می گیرند  شکل  تفّکر  مبنای  بر 
1378: 9(، یک بنای تاریخی نیز به عنوان یک عنصر 
فرهنگی و هنری مبّین تفّکر شکل دهنده به آن است 
و تفاوت ابنیة تاریخی، پیش از اینکه بر سر اختالفات 
اقلیمی باشد، مبتنی بر مبانی فرهنگی هستند که در 
تفّکرات ریشه دارند و نحوۀ شکل گیری یک اثر هنری 
متعلّق به یک فرهنگ و تمدن، ارتباط واثقی با مبانی 
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تمدن  آن  سنت  در  که  تمدن  و  فرهنگ  آن  نظری 
در  )ریخته گران 1378: 171(.  دارد  جاری می شود، 
نیروهای  معرض  در  افزون  روز  به طور  که  جهانی 
جهانی  در  و  دارد  قرار  همگن سازی  و  شدن  جهانی 
که جستجو برای هویّت فرهنگی با مشکالتی همراه 
واجد  آن  شواهد  و  بومی  فرهنگ های  حفظ  است، 

اهمّیت است.

به  باید  خاص  توّجه  فرهنگی،  میراث  مورد  در 
ارزش هایی معطوف شود که به عنوان اهمّیت فرهنگی 
برندی،  و  ریگل   .)17  :1386 )فیلدن  می شود  تلقی 
در تدوین نظریّه های مرّمتی خود، از اهمّیت جوانب 
با  مقایسه  در  نوین  مرّمت  نظریّه  فرهنگی  و  انسانی 
الزم  پشتیبان  یک  حکم  صرفاً  )که  فناوری  و  علم 
نمی شوند(،  شمرده  هدف  و  دارد  را  پژوهشگر  برای 
یک  اساساً  فرهنگی،  میراث  از  بودند. حفاظت  واقف 
همچنین  1387(؛  )یوکیلهتو  است  فرهنگی  مسألة 
تنوع  که  است  اشاره شده  نکته  این  به  نارا  در سند 
ما  جهان  در  مانده  به جا  فرهنگی  آثار  و  فرهنگ ها 
یک منبع بی نظیر از غنای فکری و روحی برای تمام 
انواع بشر است. محافظت و تقویت تنوع فرهنگ ها و 
میراث فرهنگی در جهان ما باید به طور فّعاالنه و به 
ترغیب شود  انسانی  رشد  از  اساسی  بعد  یک  عنوان 

 .)ICOMOS 1994(

چغازنبیل  مجموعة  شده،  ارائه  مطالب  ادامة  در 
دارای ارزش فرهنگی است و شکل گیری آن بر پایة 
تفکرات مردم عیالم بوده که تفاوت های این مجموعه 
با معابد دیگر مناطق، مبتنی بر مبانی فرهنگی است. 
همچنین با توجه به سند نارا،  حفظ همة آثاری که 
فرهنگی  تنوع  ثبت  باعث  و  دارند  فرهنگ  در  ریشه 
شده اند، الزم و واجب است. مجموعة چغازنبیل دارای 
ارزش هویت ملی و هویت منطقه ای است که این مهم 
از آن خواهد  انگیزه برای حفاظت  باالتر بردن  باعث 

شد.

و  قومیت گرایی  ارزش  دارای  مجموعه  این 
برای  که  است  یادمانی  واقع  در  است.  میهن پرستی 
با  و  است  عاطفی  ارزش  دارای  بزرگ  ایران  مردم 
احترام  مردم  ارزش گرایانة  دیدگاه  به  آن،  حفاظت 

گذاشته خواهد شد.

یک  هویّت  نشانة  می توان  را  فرهنگی  ارزش 
تاریخ،  طول  در  مستمر  باورهای  و  عقاید  سرزمین، 
عادات و رفتارها، نشانه های مذهب و شواهد تمدن در 
 .)Mehdizadeh 2010: 19( دانست  کشور  تاریخ 
از آنجا که ارزش های فرهنگی در بستر نظام سنتی 
شکل گرفته و رشد یافته در ارتباط مستقیم با سنت 
است؛ لذا مانند سنت در عین استمرار در طول تاریخ 
و عرض جغرافیا از تغییرات و انطباق با شرایط زمان 
دارای  سبب  همین  به  که  است،  برخوردار  مکان  و 
تنوع و غنا است و کشف و درک آن در هر زمان و هر 
مکان جذابیت منحصر به فرد خود را دارد )کالنتری 

.)80 :1391

و  فن  بومی،  )دانش  فنی  و  علمی  ارزش  د: 
شیوۀ ساخت، انتقال مفهوم(: ارسطو اعتقاد دارد 
که نه تنها همة چیزهایی که مفهومی مشترک دارند، 
هم  به  نسبت  مشترک  طبیعت  که  چیزهایی  بلکه 
به  نیز  این ها  زیرا  هستند؛  علم  یک  موضوع  دارند، 
)ارسطو  هستند  مشترک  مفهومی  دارای  معنا  یک 
ناملموس  میراث  جزو  بومی  دانش   .)108  :1378
تلقی می شود و در بسیاری از موارد در سطوح ملی 
اشاره  بومی  دانش  بودن  ارزشمند  به  بین المللی  و 
شده است که به نمونه هایی از آن اشاره می شود. در 
دهه های پایانی قرن بیستم جریان حفاظت، همراه با 
موج نگاه پست مدرن، سمت وسوی متفاوتی به خود 
آثار  در  فراکالبدی  وجوه  به  نگاه  نوع  بر  و  می گیرد 
حفاظت  جهانی  کنوانسیون  در  می گذارد.  تأثیر  نیز 
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میراث  پاریس،  در  م.   2003 ناملموس  میراث  از 
ناملموس به پنج دسته تقسیم شده که یکی از آن ها 
و  ابوئی   .)250 )چراغچی 1383:  است  بومی  دانش 
دیگران نیز در حوزۀ ارزش دانش بومی مفاهیمی را 
ارائه داده اند )1389: 89( و همچنین توّجه به دانش 
بومی در بیانیة شیان- 2005 م. نیز مطرح شده است 

)چراغچی 1384: 372(.

در  که  ارزش هایی  از  یکی  وینیاث  همچنین 
ارزش  را  شود  باید حفظ  و  است  موجود  آثار  برخی 
این  به  آثار  این  اعتقاد وی  به  آثار می داند.  آموزشی 
دلیل ارزشمندند که مادۀ خام مورد نیاز پژوهشگران، 
مورخان و دانشمندان هستند. این آثار به دلیل معنا 
می شوند  حفظ  متخّصصان  برای  داشتن  ارزش  و 

.)Munoz Vinas 2005(

علوم  به  دستیابی  منظور  به  دانش  گسترش 
گذشته مانند علوم فنی-مهندسی، معماری، اجتماعی، 
و  گذشتگان  زندگی  زبان شناسی،  مذهبی-آیینی، 
موارد دیگر با مطالعه بر روی این موضوع )مجموعة 
چغازنبیل( امکانپذیر خواهد بود. دانش بومی شناخت 
و انتخاب یک نقطه در یک منطقة خاص برای احداث 
مجموعة  یک  بومی طراحی  دانش  بزرگ،  سازۀ  یک 
دانش  مختلف،  کاربری های  با  بخش  چند  در  بزرگ 
استفادۀ  برای  مجموعه  داخل  به  آب  انتقال  بومی 
درون  جاری  آب های  دفع  بومی  دانش  آن،  اهالی 
از  دفاع  در  از خندق  استفاده  بومی  دانش  مجموعه، 
یک  طراحی  بومی  دانش  دشمن،  برابر  در  مجموعه 
نظر  از  ارزشمند  طراحی  با  طبقه  چند  بزرگ  سازۀ 
هنر معماری و همچنین از نظر سازه و توزیع فشارها 
دانش  متوازن،  و  موزون  صورت  به  مجموعه  وزن  و 
بومی ساخت آجر با ابعاد بزرگ و مقاوم، دانش بومی 
از  آب  دفع  بومی  دانش  آجرها،  میخی  کتیبه های 
طبقات مختلف معبد به بیرون، دانش بومی ساخت 

لعاب، دانش بومی استفاده از آجر جوش کف کوره در 
دورۀ عیالمی و بسیاری موارد دیگر ارزش های زیادی 
به این مجموعه اضافه کرده است که باعث می شود 

انگیزۀ حفاظت از آن زیادتر شود.

قومی  مذهبی،  )ملی،  اجتماعی  ارزش  ه: 
قبیله ای(: با تحلیل یافته ها، این نکته قابل برداشت 
رویکردها  ضوابط،  بر  صرف  تأکید  به جای  که  است 
وجوه  است  الزم  کالبدی،  عموماً  نگرش های  و 
احترام انگیز و انگیزش زای انسانی و اجتماعی جامعة 
ارزش های  جمیع  با  ترکیب  در  نیز  آتی  و  حاضر 
تأکید  و  توّجه  مورد  فرهنگی  تاریخیـ  آثار  میراثی 
و  برنامه ریزی  رویکردهای  قرار گیرند. شایسته است 
واقعّیت  این  بر  فرهنگی  میراث  به  نسبت  مدیریّتی 
استوار گردد که در حقیقت احساس شود اصل احترام 
به ویژگی ها و تمایالت جامعه در مسیر صواب آن مد 
نظر قرار می گیرد )رازقی و دیگران 1392: 51(. الزم 
است این موضوع به عنوان نیاز و خواسته اي عمومی 
اهمّیت  از  معماری  آثار  فرهنگی  میراث  حوزۀ  در 
ناظر  مطالعات  این باره،  در  باشد.  برخوردار  به سزایی 
بر هنجارهای اجتماعی حاکی از آن است که توّجه و 
احترام به مردم، انگیزۀ مشارکت در امور و کار بهتر را 

تقویت می کند )بدار و دیگران 1387: 251(.

چغازنبیل  مجموعة  نگهداری  و  حفظ  زمینة  در 
بهتر است مردم منطقه ای که این مجموعه در آن قرار 
حفاظتی  فعالیت های  همه  برای  باال  انگیزۀ  با  دارد، 
انگیزۀ  بردن  باال  نمایند.  همکاری  و  آمادگی  اعالم 
با  مستقیم  ارتباط  که  است  اقدامی  منطقه  بومیان 
مجموعة چغازنبیل  ارزش های  شناساندن  و  شناخت 

دارد، به ویژه ارزش های اجتماعی اثر.

اینکه یک اثر در یک دورۀ تاریخی کانون توجه 
بین المللی  گاهی  و  ملی  در سطح  توجه  این  و  بوده 



سالنامۀپایگاهمیراثجهانیچغازنبیلوموزۀهفتتپه

132

شمارۀ اول، سال 1392-1397

بوده، در دوره های بعد هم می تواند از نظر اجتماعی 
ارزش ملی خود را حفظ کند و همچنان مورد توجه 
واقع شود؛ با این تفاوت که زاویة دید و توجه در دورۀ 
اثر با دوره هایی که مرمتگر در آن قرار دارد  ساخت 
فرق  یکدیگر  با  توجه ها  این  جنس  و  است  متفاوت 
می کند. میزان باقیمانده از مادۀ اثر از یک حدی که 
کمتر شود )به مرور زمان تخریب شود و از بین برود( 
باعث خواهد شد که از ارزش های آن اثر کاسته شود 

و به همان نسبت، کمتر مورد توجه قرار گیرد. 

معبد چغازنبیل در زمان ساخت، کاربری آئینی 
و مذهبی داشته است که در حال حاضر هم می تواند 
به عنوان بخشی از تاریخ اعتقادات مذهبی یک کشور 
دارای ارزش باشد و بخشی از هویت گذشتة مذهبی 
این کشور را هویدا نماید. بنابراین این مجموعه باید 
ماندگار شود تا این بخش از ابهامات و سواالت نیز تا 

حد امکان پاسخ داده شود.

طور  به  تاریخی  اثر  هر  اقتصادی:  ارزش  و: 
اقتصادی  ارزش  است.  اقتصادی  ارزش  دارای  ذاتی 
و  سرمایه ای  ارزش های  در  نه تنها  آن ها  در  موجود 
ثروت مداری هر جامعه بلکه در ارزش های معنوی و 
ابراهیمی  )نژاد  کرده اند  بروز  و  مادی هم ظهور  غیر 
نکته  این  به  باید  همچنین   .)87  :1392 دیگران  و 
اقتصادی  ارزش  از  بخش  مهم ترین  که  نمود  اشاره 
و  فرهنگ  بخش  دادن  رونق  و  به ساماندهی  مربوط 
آشنایی با سنت ها و ارزش های هر جامعه ای می شود 
)همان: 88(. دیدگاه اسبرت لنکستر در مورد اهمّیت 
است  این  مختلف  جوامع  در  تاریخی  آثار  اقتصادي 
آثار  اقتصادي  اهمّیت  زمان  طول  در  بسا  چه  که 
بگذارند  تاثیر  آثار  حفاظت  براي  تصمیم گیري  بر 

.)Lancaster 1976: 69(

چغازنبیل،  مجموعة  اقتصادی  ابعاد  از  یکی 
ارزش گردشگری شامل  به گردشگری است.  مربوط 

و  فرهنگی  گردشگری  آئینی،  و  مذهبی  گردشگری 
گردشگری تاریخی است. در هر کدام از این حوزه ها 
می توان تبلیغات مناسب انجام داد و گردشگرانی را از 
تمام دنیا برای بازدید از این مجموعة ارزشمند جذب 
رضایت  بازدیدشان  از  گردشگران  اینکه  برای  نمود. 
قرار  توجه  مورد  باید  نکته  دو  باشند،  داشته  کامل 
گیرد: اول اینکه تمامی بخش های مجموعة چغازنبیل 
قرار  حفاظت  مورد  کامل  شناخت  با  و  درستی  به 
گیرد و دوم اینکه زیرساخت ها برای گردشگران برای 
با حفاظت  از طرف دیگر،  تمامی فصول مهیا گردد. 
صحیح این مجموعه و معرفی کامل آن به مردم دنیا، 
پشتوانة  به  تبدیل  مجموعه  این  شد  خواهیم  باعث 
برای مردم منطقة  اقتصادی  و  فرهنگی  نظر  از  غنی 

خوزستان شود.

شناختی:  زیبایی  و  هنری  ارزش  ز: 
درک  در  کلیدی  واژه ای  عنوان  به  زیبایی شناسی 
دارد  اهمّیت  زیبایی شناسی  ارزش های  مفهوم 
زیبایی شناسی  انگیزۀ  گویا   .)McGann 2004(
عمیقاً در طبیعت انسان جا گرفته و آن را به سادگی 
نمی توان از حیات پیچیدۀ ذهنی وی که وجه تمایز 
اسکرتن  و  )هاسپرز  کرد  جدا  است  حیوان  از  انسان 

.)82 :1379

ادراک  معنای  به   Aisthetikos یونانی  واژۀ 
ادراک  به معنای مورد   Aistheta واژۀ  و  بود  حسی 
واژه  این  محسوس.  چیز  ساده تر  زبان  به  یا  حسی، 
امروز در تمام  Esthetique است که  تبار اصطالح 
زبان های اروپایی به کار می رود )احمدی 1389: 20(. 
زیبایی شناسی به عنوان نظامی جداگانه در زمینة علم 
و فلسفه تا میانة قرن 18 م. جایگاه مشخصی نداشت 
به  را  واژه  این  بومگارتن  گوتلیب  الکساندر  اینکه  تا 
معنای جدید آن تثبیت کرد و آن را از علم مربوط 
به حواس به علم مربوط به زیبایی و هنر منتقل کرد 
)مارکوزه  بخشید  ژرف تری  اهمیت  بدان  بدینسان  و 
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م.   1750 سال  در  بومگارتن  اگرچه   .)10  :1368
اما  ساخت  را  )زیبایی شناسی(  استیتیک  اصطالح 
نظام  نظریة  که  بود  کسی  نخستین  کانت  ایمانوئل 
یافته ای از زیبایی شناسی را به عنوان بخش تکمیلی 
 :1374 )مارتین  داد  گسترش  فلسفی،  دستگاهی  از 

.)257

استنباط می شود،  افالطون  از کالم  که  آن طور 
دیگری  و  است  زیبایی ساده  یکی  اثر هنری  ویژگی 
نیکی.  چیزهای زیبای محسوس، وسیله ای و مبنایی 
قرار می گیرند برای رسیدن به خود زیبایی و خیر و 
به عبارتی مشاهدۀ زیبایی، در مرتبة تعّقل، انگیزه ای 
به  رفتن  باال  برای  می گیرد  قرار  پایه ای  یا  می شود 
سمت خود زیبایی )پنج تنی 1388: 21 و 29(. یکی 
تأثیر فوق العاده به  افالطون که  از مهم ترین نظریات 
آفرینش  اسطوره ای  بیان  گذاشت،  اسالمی  فلسفة 
تحت  بیش  و  کم  اسالمی  فیلسوفان  است.  جهان 
بودند  هردو  یا  افالطونی  نو  فلسفة  یا  ارسطو  تأثیر 
)مؤمنی و ابراهیمی 1394: 27(. رضا دلواری اردکانی 
زیبایی  می کند:  بیان  این گونه  را  افالطون  دیدگاه 
محسوس سایة زیبایی معقول است )پنج تنی 1388: 
که  دارد  اشاره  نکته  این  به  ضیمران  محمد   .)107
در  را  زیبایی  گوهر  فیثاغورث،  از  تأسی  به  افالطون 
نظم2، اندازه و تناسب3 و هماهنگی می جست )همان: 
138( و اندیشه های افالطون ترکیبی است از منطق 
خردباوری و اسطوره. افالطون و استادش سقراط در 
بحث از هنر، مثلث زیبایی، حقیقت و خیر را محور 

فلسفة خویش قرار دادند )هلی 1377(.

تناسبات  از  اجرا  و  طراحی  در  چغازنبیل  معبد 
دیده  زیباتر  باعث  که  است  برخوردار  نظم خاصی  و 
به  مربوط  اثر  زیبایی  از  بخشی  می گردد.  آن  شدن 

taxis .2

Symmtria .3

تخریب  و  زمان  گذر  با  که  است  اثر  ساخت  زمان 
می شود.  کاسته  اولیه  زیبایی  از  آن،  از  بخش هایی 
بخشی از زیبایی مربوط به غبار گذر زمان است که 
زیبایی جدیدتری به اثر می افزاید، ارزشی که در زمان 
آن  به  زمان  مرور  به  بعداً  و  نداشته  وجود  اثر  خلق 

اضافه شده است. 

جان راسکین یک بنا، نقاشی یا مجسمة تاریخی 
یک  فرد  به  منحصر  خالقیت  محصول  منزلة  به  را 
خاص  تاریخی  بستر  یک  در  هنرمند  یا  کار  استاد 
می نگریست. از نظر وی نشانه های تاریخی اثر نیز به 
نوبه خود بر زیبایی آن می افزاید و از همین رو قدمت 
را باید به منزلة عنصر اصلی بر اثر نگریست که تنها با 
گذشت چندین قرن زیبایی آن به حد کمال می رسد 

.)Jokiletho 1986: 174(

افالطون  برای  مصنوع  زیبایی  و  طبیعی  زیبایی 
افالطون  نظر  از  نیستند.  برخوردار  واحدی  اعتبار  از 
آدمی با تأمل بر زیبایی امور مادی به این حقیقت پی 
می برد که این امور عین زیبایی نیستند بلکه برخوردار 
از زیبایی هستند، زیرا اگر عین زیبایی بودند، زیبایی 
آن ها تحلیل نمی رفت و زوال نمی پذیرفت )پنج تنی 

 .)208-205 :1388

ارسطو در رسالة خطابه می گوید: زیبایی عبارت 
است از آن چه به خودی خود دارای ارزش است و در 
عین حال در آدمی موجب لذت می شود. از نظر ارسطو 
سازمان  و  نظم   :1 است:  چیز  سه  به  متکی  زیبایی 
معیارهای  کلّی  به طور  تناسب.  و  تقارن   :3 اندازه   :2
برداشت های  از  جملگی  ارسطو  بحث  مورد  زیبایی 
 :1393 )پنج تنی  است  گرفته  نشأت  فیثاغورثیان 
هنر  به  راجع  خویش  نظر  بسط  برای  ارسطو   .)72
دموکریتوس،  فیثاغوریان،  از  را  مفاهیمی  زیبایی،  و 
در  ارسطو  می گیرد.  عاریت  به  افالطون  و  گرگیاس 
مورد مفهوم هنر بر این ویژگی ها تاکید می کند. هنر 
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و  است  تولید  متوجه  که  است  شناسایی  از  صورتی 
شامل کاربرد قواعد و عمل است. جریان پیچیده ای 
است که هم واجد ساحت طبیعت و هم ساحت روحی 
است. ارسطو در فن خطابه، زیبایی را به عنوان آن چه 
ما  به  حال  عین  در  و  است  خواستنی  برای خودش 
لذت می بخشد، تعریف می کند. مفهوم زیبایی از نظر 
اندازه مناسب  و  تناسب، هماهنگی  او متضمن نظم، 
اضافه  را  این  مذکور  ویژگی های  به  عالوه  به  است. 
درک  قابل  راحتی  به  باید  زیبا  اشیای  که  می کند 
از  روافقیان در تصور  باشند )کوکلمانس 1382: 4(. 
آن چه زیبا است بر مفهوم تقارن4 تاکید کردند، یعنی 

زیبایی به اندازه و تناسب وابسته است )همان: 19(.

پلوتین5 )270-303 م.( در مورد مفهوم زیبایی 
به طور مشخص این نظر که زیبایی در تقارن حاصل 
زیرا  کرد.  رد  را  است  آن  مستلزم  حتی  یا  می شود 
اگر این گونه می بود، اشیای بسیط نمی توانستند زیبا 
باشند. به عالوه اشیائی که امروز زیبا دیده می شوند، 
حتی  چه  گر  نیایند،  نظر  به  زیبا  فردا  است  ممکن 
نسبت هایشان تغییر نکرده باشد )کوکلمانس 1382: 

.)21

که  کرد  ادعا  )1762-1714م.(  باومگارتن6 
زیبایی شناسی علم شناسایی حسی است، زیباشناسی 
است،  متزلزل  نظام  از  شناختی  تشکیل دهندۀ 
از  )ص37(.  متنزل  و  دون  نوعی  از  است  منطقی 
نظر وی امر زیبا چیزی است که می تواند تجربه ها و 
احساس هایی را در دل انسان برانگیزد، امر زیبا همان 
به  داشت  اعتقاد  وی  است.  لذت بخش  و  مطبوع  اثر 
این که زیبایی شناسی می شود ما بعد الطبیعه امر زیبا 

)کوکلمانس 1382: 39(.

  Symmetry .4

plotiuns .5

  Baumgarten .6

فراوانی  مصادیق  و  تعاریف  زیبایی شناسی  برای 
از  اّما  درست  خود  جای  در  همگی  که  برشمرده اند 
و  جامع  تعریف  نمی توان  پس  است؛  ناقص  جهاتی 
این  دلیل  مهم ترین  شاید  یافت.  آن  برای  واحدی 
تنوع، وابستگی شدید زیبایی به مقولة فرهنگ است 
و اینکه زیبایی شناسی از خرده نظام های فرهنگ به 
است  اندازه ای  به  درهم تنیدگی  این  می آید.  حساب 
زیبایی شناختی  قاعده های  توصیف  ویتگنشتاین7  که 
را معادل توصیف فرهنگ یک دوران معرفی می کند 
)احمدی 1389: 281(. به گفتة ویتگنشتاین تبیین 
زیبایی شناختی از نوع تبیین علّی نیست. وی تأکید 
از  می کند که کار ما در زیبایی شناسی عبارت است 
جلب کردن توجه دیگران به ویژگی هایی معّین و قرار 
آن  دادن  نشان  برای  یکدیگر  کنار  در  چیزها  دادن 
ویژگی ها )آلن و تروی 1389: 137(. باید به این نکته 
اشاره نمود هنر که با زیبایی شناسی رابطة تنگاتنگ 
که  است  خود  شکوهمندی  اوج  در  هنگامی  دارد، 
که ضامن  فرهنگی  و سنت های  مناسک  و  آداب  در 
ثبات و نظم اجتماعی هستند، تنیده باشد )حاجتی 

مدارایی و جالل زاده 1385: 34(. 

نظام های  همة  آغاز  نقطة  می گوید:  بل8  کالیو 
یا  احساس  شخصی  تجربة  باید  زیبایی شناسی 
عاطفه ای خاص باشد. ما چیزهایی )ابژه هایی( را که 
اگر  و  می نامیم  هنری  آثار  عاطفه اند  این  برانگیزندۀ 
بتوانیم کیفّیتی را کشف کنیم که بین همة این آثار 
من  نظر  به  را  آن چه  باشد،  و خاص  هنری مشترک 
کرد  خواهیم  است حل  زیبایی شناسی  اصلی  مسئلة 

.)Bell 1915: 2-21(

از نظر کانت زیبا آن است که لذتی بیافریند رها 
از بهره و سود، بی مفهوم و همگانی که چون غایتی 

Ludwig Witgenstein .7

   Clive Bell .8
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بی طرف باشد. زیبا آن است که لذتی کلی و مستقل 
از مفاهیم بیافریند، زیبایی شکل هدفمندی در یک 
ابژه است، تا آنجا که برون بیان هدف در آن ابژه وجود 
داشته باشد، زیبا آن است که بدون مفاهیم شناخته 
)احمدی  باشد  ناگزیر  لذت  یک  موضوع  و  شود 
1389: 87(. کانت در نقد قوۀ حکم بیان می کند که 
سادگی  همین  به  و  صرفاً  که  است  چیزی  زیبا  امر 
چیزی  کانت  نزد  زیبایی  است.  مطبوع  و  لذت بخش 
است که هرگز به تبع چیزی دیگر نمی تواند مالحظه 
شود )کوکلمانس 1382: 47(. به نظر شلینگ کنش 
زیبایی شناسی همان شهود هنری است، زیرا زیبایی 
یگانه چیزی است که خود را به ما به گونه ای مستقیم 
تعریف  و  تعیین  هر  از  است  رها  و  می دارد  اعالم 

)احمدی 1389: 142(.

از نظر هگل زیبایی هنر عالی تر از زیبایی طبیعت 
بار دیگر  یافته و  تولّد  از روح  این زیبایی  است، زیرا 
متولد شده است. هگل معتقد بود هنر ظهور حسی9 
عینیت  پی  در  هنر  است.  )روح(  حقیقت  یا  مثال 
بخشیدن به حقایق کشف ناشده است. وی همچنین 
بوده  سمبلیک  هنر  شکل  نخستین  که  می اندیشید 
از  هنر  به  انسان  نیاز   .)261  :1374 )مارتین  است 
نظر هگل: آدمی موجودی اندیشمند و عقلی متفکر 
را  دیگر  هر چیز  و  که هست  را  آن چه  انسان  است. 
خویش  پیشگاه  در  و  می کشد  بیرون  خود  درون  از 
می آورد. او آگاهی را ابتدا به طور نظری و سپس به 
نتیجه می شود که  این  از  به کار می برد.  طور عملی 
انسان می خواهد خودش را به عنوان خود، در آن چه 
آن  در  را  خویش  می تواند  بعداً  اما  اوست  خود  غیر 
نیاز  هنر  به  کلی  نیاز  بنابراین  بسازد.  کند،  مالحظه 
عقلی انسان به واگذاشتن جهان درونی و بیرونی به 
آگاهی روحی به عنوان متعلقی است که در آن دوباره 
خود خویش را مشاهده می کند )کوکلمانس 1382: 

schein .9

را  زیبایی  م.(   1758-1703( ادواردز  جاناتان   .)58
چنین تعریف می کند، خرسندی صیمانه وجود نسبت 

به موجود )مارتین 1374: 246(.

چیزی  هنری  اثر  از  حاصل  دانش  یا  شناخت 
دربسته، خود بسنده و ایستا نیست بلکه همواره در 
تحّول و تبّدل است. در یک اثر اصیل حقیقت همواره 
از آنچه می نماید هست. یک کار هنری اصیل  بیش 
و حقیقی است، نه به  خاطر محتوایش و نه  به  خاطر 
شکل نابش بلکه به سبب محتوایی که به شکل مبدل 
کروچه10  بندتو   .)121  :1368 )مارکوزه  است  شده 
یا شهود می داند  و  را دیدن  ایتالیایی، هنر  فیلسوف 
آلمان،  ایدئالیسم  درفلسفه   .)53  :1388 )کروچه 
شلینگ11 نیز به نوعی شهود هنری قائل است و شهود 
12زیبایی شناسانه را عبارت از کنش خاّلق و مبتنی بر 

صرافت طبع می نامد )بایدز 1385: 324(.

به اعتقاد نگارنده، زیبایی مطلق و دریافت انسان 
از زیبایی نسبی است، به این دلیل یک اثر از نظر یک 
اثر  نازیباست. زیبایی  از نظر فرد دیگری  و  زیبا  فرد 
در یک زمان و بدون تغییر کاماًل ثابت است. مجموعة 
چغازنبیل هم به صورت کلی و هم در جزئیات دارای 
زیبایی اولیه و همچنین زیبایی ثانویه )زیبایی که به 
به  است.  آمده(  وجود  به  کهنگی  و  زمان  گذر  دلیل 
جز اینکه دارای کارکرد آئینی-مذهبی بوده، یک اثر 
هنری و زیبا بوده که در حال حاضر بخشی از زیبایی 
اولیة خود را حفظ نموده است. با اقدامات حفاظتی 
مناسب و متناسب، می توان تا حد زیادی این زیبایی 
ارزش های  ارزشمندترین  از  یکی  که  نمود  حفظ  را 

معبد چغازنبیل است.

Benedetto Croce .10

  Schelling, F. W. J .11

aesthetic intuition .12
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بحث و نتیجه گیری

در حفاظت از یک اثر تاریخی، هم مرّمت نقش 
 Simpson( صیانت  هم  و  دارد  کننده ای  تعیین 
7 :1993( و صیانت از ارزش های اثر یکی از معیارهای 
 Sun Hua( است  تاریخی  آثار  از  حفاظت  مهم 
ارزش ها  از  صیانت   .)2010; ICOMOS 2008
برابر مداخالت مرّمتی، توسعه شمرده می شود و  در 
منظور  به  ابزاری  ارزش های جهان شمول  از  حفاظت 
 Jimura 2011;( است  حفاظتی  شیوه های  ارتقای 
اثر  شناخت  و  درک  فرایند  امروزه،   .)Bijoy 2010
کاربری،  شیوه های  خالل  در  آن  حفظ  چگونگی  و 
اساسی  موضوعات  از  یکی  مالکّیت،  و  مداخله  ارائه، 
حفاظت،  فرایند  در  است.  فرهنگی  میراث  حوزۀ  در 
مقتضّیات  عنوان  به  و  عمومی تر  بسیار  موضوع  این 
 Freundlg( می گیرد  قرار  بررسی  مورد  فرهنگی 
منجر  که  اثر،  بر  حفاظتی  مداخالت   .)2010: 59
چگونگی  می گردند،  ارزش ها  و  معانی  از  صیانت  به 
را  حفاظتی  درمان های  و  برخورد  شیوه های  انتخاب 
اجتماعی  ارزش های  و  فرهنگی  اعتقادات  با  مطابق 

مخاطبین اثر، تعیین می کنند.

این  گفت  می توان  چغازنبیل  مجموعة  مورد  در 
آثار ارزش بالذات دارند که اساس و پایة ارزش بالذات 
اندام وار می توان تبیین کرد.  از راه مفهوم وحدت  را 
یعنی آمیزه ای از چیزهای ارزشمند ممکن است کل 
اندام واری تشکیل دهد که ارزش آن، بیش از حاصل 
جمع ارزش اجزای سازندۀ آن باشد. مثاًل ارزش معبد 
چغازنبیل بسیار بیشتر از ارزش آجر و خشت و مالت 

به صورت جداگانه است.

گفته می شود باقیمانده های معبد چغازنبیل برای 
حال  در  ولی  آمده،  به وجود  آیینی  مراسم  برگزاری 
حاضر ادراکی که از خرابه های آن به دست می آید از 
نیت برپایی آن متفاوت است. تصور مجموعه سازه هایی 

3000 ساله در نسبت با بسیاری مکان ها ممکن است 
به  را   ... و  مفاهیمی چون ماندگاری، عظمت، عبرت 
موارد می تواند ظرفیت هایی  این  نماید.  متبادر  ذهن 
باشد که آشکار شدن آن یا آشکار نمودن آن می تواند 

موضوع حفاظت باشد.

زرین  قاعدۀ  به  و  می کند  بیان  کانت  که  اصلی 
از  که  کن  عمل  مالکی  طبق  »تنها  است:  معروف 
طریق آن، فعل تو بتواند همزمان به صورت یک قانون 
کلی درآید« )O`Neil 1998: 5-7(، بنابراین همه 
اقداماتی که در حوزۀ حفاظت از مجموعة چغازنبیل 
به  تبدیل  که  باشد  گونه ای  به  باید  می پذیرد  انجام 
قانون حفاظت از مجموعه های آجری و خشتی گردد. 
این مهم میسر نیست مگر اینکه در تمامی اقدامات 
مطالعات  حوزه  آن  متخصصان  مراحل،  تمامی  در  و 
پایة  بر  عملی  اقدامات  و  دهند  انجام  جامع  و  کامل 

نتیجة مطالعات و پژوهش ها صورت پذیرد.

با نظر به تئوری ها و دیدگاه های نوین در خصوص 
فرایند حفظ اثر، وظیفه حفاظت گر حفظ ارزش ها و 
معانی آثار است و این امکان پذیر نیست مگر با نیل 
غیرمادی  و  مادی  جنبه های  از  شناختی صحیح،  به 
معنای  به  فلسفی  معنای  در  اثر،  حفظ  فرایند  اثر. 
نگه داشتن و حفظ حقیقت اثر و جلوگیری از نابودی 
برای  تنها شیوه ای  از آن که  آن است. حفاظت بیش 
فرهنگی  مقوله ای  باشد،  فرهنگی  میراث  نگهداری 
حفاظت  برای  که  معنی  بدین  است.  شناختی  و 
میراث فرهنگی، باید اصل آن را فهمید. اگر یک اثر 
تاریخی بیشترین ارزش های منحصربه فرد اجتماعی و 
فرهنگی را در خود جای داده باشد، قابلّیت حفاظتی 
مداخله  رویکردهای  تمامی  که  می کند  پیدا  صرف 
حفاظت،  امر  در  باشد.  آن  حفاظت  برای  باید  هم 
کیفّیت کار بستگی به اندیشة روشن و شفاف، دانش، 
ایده ها و توانایی فنی مرّمتگران دارد. با توّجه به نحوۀ 
دریافت  هنر،  و  فرهنگ  تاریخ،  به  جوامع  اندیشیدن 
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متفاوت خواهد  نیز  تاریخی  آثار  از  از حفاظت  آن ها 
شفاف تر  نظری  مباحث  در  هرچه  روی  این  از  بود. 

باشیم کیفّیت کارمان نیز افزایش می یابد. 

در مراحل حفاظت از مجموعة چغازنبیل، بایستی 
تمامی قابلیت های اثر شناخته شود و در ادامه، طی 
برنامة مدونی این قابلیت ها بازیابی گردد. این قابلیت ها 
همچنین  و  فرهنگی  قابلیت  مادی،  قابلیت  شامل 
قابلیت هنری است که با شناخت کامل و با حساسیت 
تمامیت  همچنین  شود.  پرداخته  آن  به  بایستی  باال 
زیبایی شناختی  تمامیت  و  تاریخی  تمامیت  فیزیکی، 
اثر باید مورد احترام واقع شده و خدشه دار نشود. در 
کنار این توجه، مبحث مهم اصالت مطرح می شود که 
اثر  بایستی اصالت مادی و مفهومی  در تمام مراحل 

حفظ شود. 

از  حفاظت  حوزۀ  در  که  مداخله هایی  تمامی 
مجموعة چغازنبیل صورت خواهد گرفت، بایستی بر 
فرد  از  تا  باشد  اثر  مادی  ساختار  ویژگیهای  اساس 
شود.  پرهیز  حفاظتی  مداخالت  تنوع  و  بودن  محور 
بلند  برنامه های  می توان  که  است  صورت  این  در 
با تغییر کارشناسان، مرمتگران  مدت تدوین نمود و 
و مدیران مجموعه نیز می توان یکپارچگی مداخالت 

را حفظ نمود.

سخن پایانی اینکه حفاظت از مجموعة چغازنبیل 
به دلیل وجود ارزش های فراوان این مجموعه است. 
از  حفاظت  یعنی  چغازنبیل  مجموعة  از  حفاظت 
ارزش های این اثر. حفظ ارزش های مختلف، نیازمند 
مطالعات مختلف و متنوع است و در ادامه، حفظ هر 

گونة ارزش، راه و روشی جداگانه را می طلبد.

حال  در  بدنۀ  آجرهای  روی  بر  میخی  کتیبۀ   .1 شکل 
فرسایش.

شکل 2. خالقیت اجرای تاق با تغییر شکل آجر، فرسایش 
شدید آجرها.

شکل 3. خالقیت اجرای تاق با تغییر شکل آجر، فرسایش 
شدید آجرها.

شکل 4. بخشی از سیستم هدایت آب از الیه های زیرین 
بنا به محوطۀ بیرون.
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شکل 5. بررسی اندودهای خاص با استحکام فوق العاده باال 
شکل 6. بازدید از مجموعه و مشورت با کارشناس باتجربه.با هدف مهندسی معکوس برای ساخت مالت.

سپاسگزاری

و  مدیریت  از  می داند  الزم  خود  بر  نگارنده 
و  چغازنبیل  جهانی  مجموعة  محترم  کارشناسان 
سال  )در  بی دریغشان  کمک های  خاطر  به  هفت تپه 

1397( سپاسگزاری نماید.

کنار  در  حفاظتی  تکیه گاه  با  عیالمی  آجرهای   .7 شکل 
آجرهای مرمتی.

حال  در  خاص  چیدمان  با  )سّکو(  کف  آجرهای   .8 شکل 
فرسایش شدید.
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چکیده

اوایل  معماری  آثار  از  فرهنگی  و  تاریخی  فاصلة 
دوران تاریخی و پیش از تاریخ، برای ما از این بقایای 
مکان هایی  ساخته اند؛  ایستا«  »مکان هایی  معماری 
و  حیات  که  چغازنبیل-  ذیقورات  مانند   - ایستا 
عملکرد اولیة خود را به کلی از دست داده اند. قطع 
ارتباط ما با زمینه و زمانة حیات این آثار، آن ها را به 
تبدیل کرده  ناخوانا  اغلب  اطالعاِت  از  مگاچیپ هایی 
به دقت رمزگشایی شان کرد،  نتوان  اگرچه  است که 
اما بازنگری در مفاهیم پایة حفاظت می تواند فرصت 
تمدید  دیگر  دهة  چند  را  آثار  این  فهم  برای  تالش 

کند.

حفاظت،  چغازنبیل،  ذیقورات  کلیدی:  واژگان 
اصالت، تداوم.

مقدمه

از  تاریخی  بناهای  در  حفاظتی  مداخالت 
در  حساسیت  این  است.  برخوردار  باالیی  حساسیت 
مورد بنای 3300 سالة ذیقورات چغازنبیل اهمیتی دو 
چندان می یابد؛ زیرا عالوه بر آسیب هایی که گذر این 
منحصربه فرد  کرده،  وارد  پیکره اش  بر  طوالنی  زمان 
روش  انتخاب  در  ویژه  دقتی  و  توجه  نیز  آن  بودن 

حفاظتی را می طلبد.

حفاظت،  نظری  مبانی  اصلی  چهارچوب  ترسیم 
گام نخست در یافتن روش صحیح مداخالت حفاظتی 
است. در این چهارچوب اولین سوالی که باید پاسخ 
بر  داده شود »اهمیت موضوع« مورد حفاظت است. 
این اساس تبیین آنچه که ذیقورات چغازنبیل را واجد 

ارزش حفاظت نموده سوال آغازین خواهد بود.

برای یافتن دالیل ارزشمندی بنای ذیقورات نیاز 
به دانستن ارزش های ویژه ای  است که به واسطه آن ها 
این محوطه در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده 
است. مجمع جهانی یونسکو در سال 1979 میالدی 
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معبد باستانی چغازنبیل را واجد این ارزش ها دانسته 
است:

III: چغازنبیل )دور اونتاش، و یا شهر اونتاش( 
سنت  و  فرهنگ  از  استثنایی  و  منحصربه فرد  شاهد 
اعتقادات  از  است  شاهدی  اثر  این  است.  ایالمی 
ایالمیان به عنوان یکی از قدیمی ترین گروه های بومی 

ناپدیدشدۀ ایران.

IV: چغازنبیل )دور اونتاش، و یا شهر اونتاش( 
شهری  فضاهای  از  منحصربه فرد  و  برجسته  نمونة 
حیاط،  ذیقورات،  طرح های  است.  ایالمی  طراحی  یا 
اصلی  ساختمان های  دیگر  و  کاخ ها  دیوارها،  معابد، 
این مجموعة منحصربه فرد و باشکوه، از نظر ساختار 
و تکنولوژی ساخت، مجزا از مکان های دیگر در ایالم 

و بین النهرین است. 

یا  بنا  نوعی  از  برجسته  نمونة  عنوان  به  بنا  این 
نمایانگر  که  منظره  یا  فن آوری  یا  معماری  مجموعه 
مرحله یا مراحلی در سرگذشت انسان است و نمونه 
از  استفاده  یا  بشر  سنتی  سکونتگاه  یک  از  برجسته 
ویژه  به  باشد،  فرهنگ  یا چند  زمین که معرف یک 
مواقعی که تحت تاثیر تغییرات برگشت ناپذیر شده در 

فهرست جهانی ثبت شده است.

روش شناسی

 توجه به این نکته که بنای ذیقورات چغازنبیل 
در سال 1979 به ثبت جهانی رسیده و از آن زمان تا 
امروز مفهوم میراث و ارزش های میراثی دچار تحوالت 
میراث  ارزش های  بازخوانی  لزوم  است،  شده  زیادی 

فرهنگی ذیقورات چغازنبیل را ضروری می نماید.

تبع  به  و  اصالت  معنای  سیر  ترتیب  این  به 
توصیه  نامه های  مطابق  رسیدگی  اولویت های  آن 
اقدامات حفاظتی  تا  بین المللی مشخص خواهد شد 

الزم بر آن اساس تهیه شود. 

طرح مسأله

همواره  آثار  دست  این  از  حفاظت  جریان  در 
با  گاه  که  حفاظتی  اقدامات  آیا  دارد:  وجود  چالشی 
بنا  »کلّیت«  نجات بخشی  منظور  به  »اجزا«  تعویض 
می کنند؟  مخدوش  را  اثر  ماهّیت  می گیرند،  صورت 
اثر مبتنی بر کلّیت آن است  به بیان دیگر، حقیقت 

یا اجزای آن؟

این پرسش از دیرباز برای فیلسوفان تاریخ و هنر 
مطرح بوده است. مشهور است که در یونان باستان، 
اهالی شهر آتن از بقایای یک کشتی باستانی حفاظت 
افسانه ای شان  قهرمان  که  بودند  معتقد  و  می کردند 
آتنی ها  است.  بازگشته  وطن  به  آن  با  »تسئوس« 
با قطعات چوبی  را  فرسودۀ کشتی  تخته های  گهگاه 
سالم و نو تعویض می کردند؛ تا آنجا که کشتی تئوس 
در میان فیلسوفان به َمَثلی دربارۀ موضوع »اصالت« 
تبدیل شد و این پرسش را به جریان انداخت که آیا 
این کشتی با تخته های جدید پس از گذشت قرن ها 
از  به چیزی »غیر  یا  »همان« کشتی تسئوس است 

آن« تبدیل شده است )پدرام و دیگران 1390(؟

گروهی به پیروی از هراکلیت معتقد بودند چون 
آن  »ماهّیت«  پس  کرده،  تغییر  کشتی  اجزای  اکثر 
از  تبعّیت  به  نیز  گروهی  است.  شده  دگرگون  نیز 
ارسطو اعتقاد داشتند که حفظ »صورت« )فرم( باعث 
داشته  را  اصیل  حقیقت  همان  کشتی  که  می شود 
باشد؛ مانند یک موجود زنده که در طول حیات خود 
مدام اجزای کهنه را از دست می دهد و اجزای تازه بر 

کالبدش می روید، اما »همان« است که بود.

منشأ اختالف میان دو نگرش مبتنی بر حفاظت 
دو  در  ریشه  کلّیت،  از  حفاظت  بر  مبتنی  و  اجزا  از 
دیدگاه متضاد نسبت به زمان و تاریخ دارد. در نگرش 
تولد  از  بر حفظ کلّیت، زمان چرخه ای است  مبتنی 
عنوان حقیقتی  به  کلّیت  آن،  ماده که طی  تا مرگ 
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دست نخورده باقی می ماند. در مقابل، نگرش معطوف 
به حفظ اجزا، زمان را حرکتی خطی و بی بازگشت از 
تولد به سوی مرگ در نظر می گیرد و نگاه چرخه ای 
به زمان را کهنه پرستانه می داند. این دو نگاه متفاوت 
رویکرد  دو  آمدن  وجود  به  موجب  اثر،  حقیقت  به 

مختلف در حفاظت از اصالت میراث شده است.

سیر معنای اصالت در اسناد بین المللی 

حفاظت از اصالت میراث غایت مطلوب کارهای 
تهدید  از  آگاهی  دلیل  به  همچنین  است.  حفاظتی 
ارزیابی  و  اصالت  مفهوم  تبیین  و  شناسایی  اصالت، 
به  ضروری  میراثی  مختلف  گونه های  بستر  در  آن 
از  حفاظت  بین المللی  اسناد  بازخوانی  می رسد.  نظر 
از  اصالت  مفهوم  که  می دهد  نشان  فرهنگی  میراث 
نقطة آغاز با نگرشی صرفاً کالبدی آغاز شده است و 
در اسناد اولیه بیشتر بر حفظ اصالت مواد و مصالح 
در  اما  است.  داشته  تأکید  میراث  کالبدی  ابعاد  و 
جای  رفته رفته  اثر  کلّیِت  به  توجه  تکوینی،  سیری 
را گرفته است. منشورهای  بر دست نخوردگی  تأکید 
اولیة حفاظت از میراث1 همچون آتن )1931( و ونیز 
از  بیش  ماّدی،  بر دست نخوردگی  تأکید  با   )1964(
هر چیز متأثر از دیدگاه حفظ اجزا بودند. اما نشست 
نارا )1994( که  برگن )1994( و نتایج آن در سند 
نتیجة تحول در دیدگاه های کالسیک دربارۀ مفهوم 
آتن  منشور  برخالف  بود،  تاریخی  میراث  در  اصالت 
مورد  موضوع  مادی  دست نخوردگی  بر  که  ونیز  و 

اصالت در  معیار  مادی  آتن دست نخوردگی  1. در منشور 
نظر گرفته می شود. در منشور ونیز علی رغم تاکید بر دست 
نخوردگی مادی به عنوان معیار اصلی اصالت آورده شده 
لزوِم جبران  بنا که در صورت  است: »بخش های تکمیلی 
نواقص ساخته می شوند، باید کامال قابل شناسایی باشند و 
کمترین دخالت در اصل بنا صورت گیرد و هدْف نگهداری، 
تداوم شکل و فرم آثار باشد.« این نکته به عنوان تأییدی بر 
ترجیح حفظ فرم و شکل بنا بر دست نخوردگی صرف است.

معیار  را  فرم  از  حفاظت  داشته اند،  تأکید  حفاظت 
سنجش اصالت معرفی  می کند )یوکیلهتو 1394(.

با   )1998( سن آنتونیو  بیانیة  در  آن  از  پس 
با   )1999( بورا  منشور  فرهنگی،  مناظر  موضوع 
با   )2004( یاماتو  بیانیة  فرهنگی،  مضمون  موضوع 
موضوع مدیریت یکپارچة میراث ملموس و ناملموس، 
موضوع  با   2005 سال  در  یونسکو  سالیانة  نشست 
میراث ناملموس و همچنین در بیانیة ِکِبک )2008( 
با موضوع روح مکان با تأکید بر ارزش های فراکالبدی 
یک  عنوان  به  مورد حفاظت  موضوع  میراثی،  پدیدۀ 
وام دار  تنها  اصالتش  کِلّ معنادار معرفی می شود که 

دست نخوردگی ماّدی آن نیست.

رهنمودهای  در  ارایه شده  تعریف  مبنای  بر 
مفهوم   ،2005 سال  مصوب  جهانی  میراث  عملیاتی 
انتقال  منظور  به  اثر  »توانایی  در  می توان  را  اصالت 
این  کرد.  تعریف  مکان«  فرهنگی  معنای  اهمیت 
به  اصالت  مفهوم  آن  از  پیش  تا  که  است  حالی  در 
مصالح،  و  مواد  طراحی،  داشت:  اشاره  مؤلفه  چهار 
مهارت های استادکارانه و بستر )زمینه(. این مؤلفه ها 
به بُعد ملموس و ماّدی میراث اشاره داشتند.  اساساً 
بر این اساس معیارهای مطرح شده به منظور ارزیابی 
 2005 سال  جهانی  میراث  کنوانسیون  در  اصالت 
نشان دهندۀ سیر تکاملی به سوی جنبه های ناملموس 
است. این تحّول مبّین این است که اصالت از مفهومی 
و  کالبدمعنامحور  مفهومی  به  تک الیه  و  کالبدمحور 
از  نشان  خود  تغییر  این  داد،  محتوا  تغییر  چندالیه 
طبیعت پویای اصالت در گذر زمان دارد و بیانگر بُعد 

تغییر در اصالت است )عشرتی و حناچی 1393(. 

 تاریخچۀ تلقی از اصالت در ایران

معیارهای  و  اصالت  از  تلقی  سیر  بررسی 
اصالت مندی در اسناد نظام حفاظت در ایران طی 80 
قانون گذاران  محافظه کاری  از  حکایت  اما  اخیر  سال 
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ایرانی دارد؛ محافظه کاری و احتیاطی که شاید نشان 
تکرار  بر عدم  باشد، که  زمان  به  نگاه خطی  غلبة  از 

شکوه گذشته در حال و آینده تأکید دارد.

نتیجه گیری

در»وحدت بالقوۀ اثر« همواره تناظر بین اجزا و 
صورت  به  اجزا  عملکرد  رو،  این  از  دارد.  وجود  کل 
می بایست  اثر  کلّیت  بلکه  نیست  نظر  مد  مستقل 
قابل فهم باشد. در عین حال چنان که چزاره برندی 
می گوید، فقدان اصالت در برخی از اجزا یا بازسازی 
نقطة  اصلی می تواند  زمینة  با  بیگانه  به صورت  اجزا 
آغاز به خطر انداختن وحدت و کلّیت اثر باشد )فدائی 

نژاد و عشرتی 1393(.

همچون  ایستا  مکان های  میراث  از  حفاظت 
ذیقورات چغازنبیل نیازمند یافتن تعادلی ظریف میان 
ثبات، تداوم و تغییر است. البته با توجه به این هشدار 

که تغییر اجزا باید تابعی هماهنگ و موزون از کلّیت 
اثر باشد تا به تداوِم ثبات و برقراری آن در طول اعصار 

آینده کمک کند.

و در آخر با توجه به فرسودگی و لهیدگی اجزای 
نکته ضروری  این  به  توجه  چغازنبیل،  معبد  سازنده 
است: درست است که اجزای سازندۀ در بنایی 3350 
و  اّول  دست  اطالعات  حاوی  بنا  این  همچون  ساله 
تکرارنشدنی باستان شناختی هستند؛ اما باید اندیشید 
جزئیات  و  عناصر  داشتن  نگاه  دست نخورده  با  که 
فرسوده، منبع اصلی این اطالعات یعنی کلّیت میراث 
پایدار  می تواند  دیگر  دهة  چند  چغازنبیل  جهانی 

بماند؟

ف
نام سند و تاریخ ردی

تنظیم
ارزش های ذکرشده برای 

میراث فرهنگی
معیارهای اصالت با ترتیب 

اولویت
شیوه ها و رویکردهای توصیه شده 

برای انجام مداخلة حفاظتی

1
قانون 1309 

عتیقات و نظامنامة 
1311

استفاده از مصالح مشابه حفظ فرم و ماده سازندهتأکید بر تاریخ ملی
صورت اثر

2
اساسنامة سازمان 
میراث فرهنگی، 

1367

عبرت از حرکت فرهنگی 
بشر بقا و رقای هویت 

فرهنگی جامعه
در این متن توصیة خاصی در 

این مورد دیده نمی شود.
احیای هنرهای بومی جلب 

مشارکت اجتماعی

پیش نویس منشور 3
ملی 1375

تداوم فرهنگی و تاریخی 
و بازگرداندن اثر به بطن 

زندگی اجتماعی

روح اثر )نزدیکی روحی معنوی 
به ارزش های نهفته بر اثر( فرم، 
مواد، تکنیک،کاربرد، موقعیت 

و جایگیری

بازسازی کامل با مصالح مشابه 
در مورد هنرهای بومی زنده، 
حداقل مداخله و ایجاد تمایز 

بین بخش های تاریخی و جدید 
با استفاده از شیوه های گوناگون 

تقویت مشارکت اجتماعی

سند احیا، 1388 4
)ویرایش دوم(

حفظ اعتبار فرهنگی 
اثر )شامل مجموعه 

ارزش های زیباشناختی، 
تاریخی، علمی و اجتماعی 

پایدار اثر(

فرم، مصالح، کاربرد، سنت ها، 
فن آوری، نظام مدیریت، مکان 
و چیدمان، زبان و جلوه های 

میراث ناملموس، روح و 
احساس

حداقل مداخله، استفاده از 
تکنیک ها و مصالح سنتی و 

احیای آن ها تا حد امکان پنهان 
ماندن تکنیک ها و مصالح مدرن

جدول 1. سیر تلقی از اصالت و معیارهای اصالت مندی در اسناد نظام حفاظت در ایران طی 80 سال اخیر 
)پدرام و دیگران 1390(.
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چکیده

بخش بزرگي از معماري تاریخي ایران را آثار گلین 
در بر مي گیرد. حفظ و حراست از این آثار که بخش 
مهمي از فرآیندهاي حفاظت و مرمت است، به دنبال 
خود ضرورت مطالعه و بررسي در خصوص آثار گلین 
کاوش های  از  سالیان  گذشت  با  مي نماید.  مطرح  را 
بقایاي  اغلب  متاسفانه  چغازنبیل،  باستاني  محوطة 
معماري آن در معرض فرسایش قرار گرفته است. با 
توجه به اقلیم پرباران منطقه، مصالح اصلي مجموعه 
فرسایش  با  است،  آجر  و  خام  خشت  از  عموماً  که 
از  حفاظت  موضوع  همین  و  شده  مواجه  شدیدي 
انجام  است.  کرده  روبه رو  زیادي  مشکالت  با  را  آن 
مرمت  طرح  برنامة  تدوین  و  آسیب شناسي  فرآیند 

اجزاي معماري ذیقورات برای بهبود شرایط حفاظتي 
پژوهش  این  اصلي  هدف  اثر،  نگهداری  روش هاي  و 
بوده است. در این پژوهش پس از شناخت همه جانبة 
بنا، به بررسي آسیب هاي شاخص موجود در دو فاز 
مطالعات کیفي و کمي پرداخته شده است. در بخش 
آسیب نگاری، پس از برداشت مصالح نماهاي ذیقورات در 
شش ماهة دوم سال، به تحلیل میزان فرسایش مصالح 
نسبت به عوامل اقلیمي و بررسي موقعیت قرارگیري آن ها 
پرداخته شد. در این تحلیل، مصالح به چهار نوع سالم، نیمه 
فرسوده، فرسوده و شوره زده دسته بندي شدند. برای بررسي 
دالیل ایجاد شوره در نماهاي مختلف، از دو پارامتر میزان 
تشعشع رسیده از خورشید و میزان تبخیر و تعرق سطح 
استفاده شده است. درصد آجرهاي شوره دار در خصوص 
نماهاي چهارگانه اختالفاتي را با هم نشان داد که ناشي از 
شرایط متفاوت عوامل محیطي به ویژه دما و رطوبت در این 
جبهه ها بوده است. برای انجام مطالعات آسیب شناسي 
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تمام بخش هاي ذیقورات در چهار  به صورت کیفي، 
و  غربي  شمال  شرقي،  شمال  شرقي،  جنوب  جبهة 
جنوب غربي مورد مطالعه و ارزیابي قرار گرفت و در 
پایان آسیب های شاخص برای ارائة راه کارهای درمانی 

مناسب دسته بندی گردید.

واژگان کلیدی: آسیب شناسی، حفاظت، مرمت، آثار 
گلین، ذیقورات چغازنبیل.

 پیشینۀ تحقیق

و  خاک  مصالح  با  مرتبط  شده  انجام  مطالعات 
توجه  مورد  بنای خشتی  از  بیش تر  ایران  در  خشت 
مختلف  رشته های  متخصصان  و  است  گرفته  قرار 
مطالعات  معماری  و  عمران  اشیا،  مرمت  بنا،  مرمت 
پیشنهاد  آن ها  فرآوری  و  بحث خشت  در  کامل تری 
پژوهش های  از  خوبی  نمونه های  که  کرده اند  اجرا  و 
1385؛  رحیمی  1385؛  مولفان  )گروه  شده  انجام 
1391؛  نوی  قلعه  و  اسماعیلی  1360؛  النت 
کلیایی  1387؛  حامی  1390؛  حیدری  و  رحیم نیا 
وارن  و   1384 طبسی  1380؛  ابراهیمی  1382؛ 
به  بیش  و  کم  توجه  وجود  با  است.  موجود   )1998
به  بیش تر  مطالعات  ایران،  در  بناهای خشتی  مقولة 
در  مطالعات  و  کارشناسی ارشد  مقطع  پایان نامه های 
پایگاه پژوهشی ارگ بم خالصه شد است در حالی که 
در عرصة بین المللی این دست مطالعات، تجربه های 
 Houben and( می دهند  قرار  اختیار  در  متفاوتی 
 Guillaud 2003; Cornestones 2003; Keef

.)1885; Lowa 2005

در خصوص شناخت مواد و مصالح در ذیقورات 
فدایی  مانند  پژوهشگرانی  مطالعات  چغازنبیل، 
 ،)1380( )1380(، حسینی سیر  ابراهیمی   ،)1380(
زیرا  توجه است،  هادیان دهکردی )1378( شایسته 
تاریخچة مناسبی برای این پژوهش به وجود آورده اند.

روش پژوهش

پژوهش حاضر، یک پژوهش کاربردی با تکیه بر 
روش های توصیفی- تحلیلی است که در قالب بررسی 
و توصیف نمونة موردی )ذیقورات چغازنبیل( صورت 

خواهد پذیرفت.

در این پژوهش، جمع آوری اطالعات در دو بخش 
بخش  در  انجام شد.  میدانی  مطالعات  و  کتابخانه ای 
منابع مکتوب در  به  استناد  با  مطالعات کتابخانه ای، 
اینترنتی،  منابع  از  اعم  گلین،  معماری  آثار  زمینة 
کتب و مقاالت مرتبط، وضعیت محیطی و جغرافیایی 
مورد بررسی قرار گرفت. در بخش مطالعات میدانی 
نیز جمع آوری اطالعات با مشاهده و استفاده از ابزار 
موردنیاز برای مستندنگاری، شناخت و آسیب شناسی 
انجام شد. در گام اول پژوهش، مطابق نمودار مطالعات 
ویژگي هاي  بررسي  به  ذیقورات،  شناخت  به  مربوط 
ذیقورات،  در  معماري  فضاهاي  معرفي  بنا،  بستر 
تکنیک ساخت بنا، مصالح شناسي و ... پرداخته شد. 
به دلیل تاکید بیش تر بر مبحث آسیب شناسی، از ذکر 
در  فقط  و  گردیده  صرف نظر  شناخت  بخش  مفصل 

قالب نمودار توضیحات مختصری بیان گردید.

ذیقورات دارای طرحی مربع شکل بوده که طول 
هر ضلع آن با سکویي که دور آن را گرفته حدود 105 
چهارگانة  جهات  به سوي  بنا  این  زوایاي  است.  متر 
در  ساختماني  مشخص  دورۀ  دو  است.  جغرافیایي 
اول  مرحلة  در  است.  شده  ردیابي  ذیقورات  برپایي 
طبقة نخست به صورت اتاق هایي پیرامون یک حیاط 
مرکزي ساخته شده  است )شکل 1( و در مرحلة بعد 
به  مربوط  ترتیب  به  که  ساختماني  دیگر  حجم  سه 
طبقات چهارم، سوم و دوم بوده، یکي پس از دیگري 
درون یکدیگر قرار گرفته اند )شکل 2( )فدایي 1380: 

 .)114
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حجم هاي اصلي بنا در طبقات اول، دوم و سوم 
بار خود را تحمل مي کنند. اما طبقة چهارم عالوه بر 
بار خود بار حجم باالتر از خود را نیز تحمل مي کند. 
در  مي دهند.  شکل  را  بنا  اصلي  ساختار  این حجم ها 
قابل  خشتي  حجم هاي  این  شماتیک  طرح   3 شکل 

مشاهده است.

این حجم هاي خشتي ذیقورات با پوششي از آجر 
البته  بوده است.  تقریبي 2 متر پوشیده  به ضخامت 
این ضخامت در تمامي بخش هاي بنا یکسان نیست. 
امروزه با گذشت قرن ها بخش عمده اي از این پوشش 
کاماًل فرسایش یافته و آن چه باقي مانده عمدتاً نتیجة 
فروریخته  دیواره هاي  بازچیني  و  مکرر  مرمت هاي 

است.

 2/9 + 2/6 + 0/65 + 92/9 +0/65 + 2/6 +2/9
= 105/2متر

مشکالت و نقاط ضعف معماري خشتي- آجري

قابلیت هاي  و  مزایا  رغم  علي  گلین  سازه هاي 
تغییرات محیط دچار  اندک  با  فراوان در ساختمان، 
مختلفي  عوامل  زمینه  این  در  که  مي شوند  آسیب  
دخیل هستند و نمي توان یک تقسیم بندي جامع و 
کامل براي عوامل آسیب رسان در نظر گرفت، اما آب، 
و  آلودگي هوا  و هوا،  بیولوژیک، آب  عوامل  نمک ها، 
فعالیت هاي انساني از عوامل اصلي مخرب سازه هاي 
 Avarmi 2008: 45-61;( خشتي به شمار مي روند
Houben and Guillaud 2003(. بناهاي خشتي 
در  نیز  سادگي  به  مي شوند  برپا  ساده  که  همان قدر 
آسیب هاي  متحمل  و  مي گیرند  قرار  تخریب  معرض 
و  اقلیمي  موقعیت  که  مي گردند،  جبران ناپذیر 
اقدامات  بنا و کیفیت  جغرافیایي، موقعیت اجتماعي 
گردیده،  اعمال  حال  و  گذشته  در  که  حفاظتي 

نمودار 1. شناخت معماری بنای ذیقورات چغازنبیل.
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و  علي  )محب  باشند  آسیب ها  عوامل  از  مي توانند 
مرادی 1387: 63(.

از مشکالت سازه هاي خشتي است،  وقتي بحث 
مي توان  شده  انجام  مطالعات  و  بررسي  به  نگاهي  با 
الیه هاي  فرسایش  رسید.  جامعی  جمع بندي هاي  به 
اندود، فرسایش پاي دیوارها، ترک، انحراف و پوسته 

خشتي  سازه اي  متداول  آسیب هاي  از  بخشي  شدن 
Lowa 2005: 95-( غربیست  جنوب  آمریکاي  در 
ترک  پاشیدگي،  هم  از  فرسودگي،  و  فرسایش   .)97
و ریزترک ها، باد کردن، پوسته پوسته شدن و شوره 
زدن )محب علی و مرادی 1387: 63( نگاهي معمارانه 
نگاهي  از  و  به مشکالت سازۀ خشتي است  و کیفي 
آسیب ها  شود  مي  نزدیک  آثار  مرمت  رشتة  به  که 

.)Mofidi 2013: 99 شکل 1. اولین و دومین مرحلۀ ساختاري ذیقورات چغازنبیل )برگرفته از

شکل 3. مسیرهاي نیرو درون حجم هاي خشتي زیگورات.

شکل 2. مراحل ساخت زیگورات.
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پاشیدگي، فرسایش  از هم  این گونه شکل مي گیرند: 
بادکردگي،  ترک خوردگي،  ریزترک ها،  ساییدگي،  و 
شوره زدگي، پیدایش لکه هاي تیره، مکش مویینگي یا 
تراوایي و جداشدگي سطوح )ابراهیمي 1380: 244-
242( ترک خوردگي، شوره زدن، پوسته پوسته شدن، 
شدن  پوسته  و  لکه  پیدایش  آلوئک،  کردن،  طبله 
)ابراهیمي  1380: 120-118( نیز دربارۀ اندودهاي 

گلي مطرح است.

متفاوت  نیرویي،  و  سازه اي  رفتار  در  خشت 
نیروي  و  کرده  عمل  سنگ  و  چوب  مثل  موادي  از 
دریافتي را در همان نقطه یا سطحي که متاثر از آن 
بي آن که  مي کند،  توزیع  یکنواخت  به صورت  بوده، 
راستاهایش  در  نیرو  که  باشد  دروني  ساختار  داراي 
که  برخالف خردشدگي  دلیل  به همین  کند.  حرکت 
در بسیاري از مواد و مصالح ساختماني دیده مي شود، 
که  هستیم  مواجه  “له شدگي”  پدیده  با  خشت  در 
هستند  تاثیرگذار  آن  میزان  در  متعددي  عوامل 

)فالمکي 1387: 331(.

تبلور نمک ها و آسیب هاي ناشي از آن در بناها 
به شمار  مهم  پدیدۀ مخرب  یک  آجري  سازه هاي  و 
یا  و  آجر  در سطح  شوره   به صورت  که  چرا  مي رود 
و  شده  نمایان  آن،  نهاد  در  شکفته  نهان  صورت  به 
شدن  پودره  شدن،  پوسته  ترک ها،  پیشرفت  باعث 
آسیب هاي  دامنة  معموالً  مي شود.  آجري  در سطوح 
وارده از عواملی مانند رفتار آجر، خصوصیات خلل و 
تأثیر می گیرد.  فرج آن و میزان و نوع نمک  موجود 
روش ساخت نیز بر روي نوع و شدت آسیب ها تاثیر 
آجر  در  تخلخل  میزان  کنندۀ  تعیین  که  چرا  دارد، 
خواهد بود. رفتار آجر یا مقاومت آن، تحت تأثیر پخت 
آجر قرار مي گیرد، پخت ناکافي مي تواند باعث شود 
تا نمک ها و مواد آلي در خاک باقي بماند. عالوه بر 
این، عوامل دیگري نیز وجود دارند که بر شکل گیري 
الگوهاي تخریب موثرند. از جمله این عوامل مي توان 

شدن  خشک  شرایط  چگونگي  و  تبخیر  میزان  به 
اشاره نمود. تحت تاثیر همة این عوامل آجرها از خود 
الگوهاي تخریبي متفاوتي را هم چون پودره شدن و یا 
ورقه شدن بروز مي دهند. لذا تعیین و تشخیص این 
اهمیت  تاریخي  آجري  بناهاي  حفاظت  در  آسیب ها 
مطالعات  با   .)134  :1380 )فدایي  دارد  ویژه اي 
میداني بر روي نمونة موردي ذیقورات چغازنبیل که 
دامنة  است،  گرفته  قرار  خوزستان  پرباران  اقلیم  در 
در  که  می شود  دیده  خوبي  به  یادشده  آسیب هاي 

ادامه مورد تبیین قرار خواهند گرفت.

اصلی  نمودار  مطالعات،  اساس  بر  بخش  این  در 
با  بنا ترسیم گردید.  برای تدوین طرح مرمت  پروژه 
توجه به تاکید این مقاله به مبحث آسیب شناسی، این 

بخش ها در ادامه به طور مفصل بیان می گردند.

با توجه به نمودار پروژه، باید به آسیب هاي وارده 
ارزیابي  و  پرداخته  و کیفي  منظر کمي  دو  از  بنا  به 
و  کمي  آسیب شناسي  بخش  دو  قالب  در  بنا  رفتار 
کیفي بیان گردد. در فاز اول مطالعات آسیب نگاری و 
آسیب شناسي )ارزیابي کیفي بنا(، به شرح رفتار بنا و 
وضعیت سازه اي بناي ذیقورات با استناد به داده هاي 
حاصل از بررسي ترک ها با استفاده از شاهدهاي گچي 
و منوال، بررسي میزان تغییر شکل جداره ها، ساختار 
مصالح و شیوه هاي دفع آب هاي سطحي پرداخته و 
تالش شده است که به شواهدي از دالیل بروز ترک  
و تغییر شکل ها، عوامل آسیب رسان و رفتار کلي بنا 
آسیب شناسي  مطالعات  فاز  دومین  در  یابیم.  دست 
)گزارش ارزیابي کمي بنا(، از دو نظر سازه باید مورد 
تحلیل قرار گیرد. اول خاک و بستر بنا بر پایة مطالعات 
وضع  ارزیابي  با  سپس  و  شود  بررسی  ژئوتکنیک 
موجود بنا و استفاده از داده هاي آزمایشگاهي مصالح 
به بررسي سازه با داده هاي حاصل از مدل سازي کمي 
ارزیابی  مورد  دیگری  پژوهش  در  که  شود  پرداخته 

قرار خواهد گرفت.
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نمودار 2. برنامۀ تدوین طرح مرمت بنا.

مستندنگاری )آسیب نگاری(

 در این بخش از پژوهش، پس از برداشت مصالح 
نماهاي ذیقورات در شش ماهة دوم سال، به تحلیل میزان 
فرسایش مصالح نسبت به عوامل اقلیمي و بررسي موقعیت 
قرارگیري پرداخته شد. در این تحلیل، مصالح به چهار نوع 
سالم، نیمه فرسوده، فرسوده و شوره زده دسته بندي شدند. 
برای بررسي دالیل ایجاد میزان شوره در نماهاي مختلف، 
از دو پارامتر میزان تشعشع رسیده از خورشید و میزان 
تبخیر و تعرق سطح استفاده شده است. درصد آجرهاي 
شوره دار در خصوص نماهاي چهارگانة اختالفاتي را با هم 
نشان داد که ناشي از شرایط متفاوتي از عوامل محیطي به 

ویژه دما و رطوبت در این جبهه ها بوده است.

روش  از  تعرق  و  تبخیر  مقادیر  برآورد  برای 
)ملکشاهی  است  شده  گرفته  بهره  استفز  تشعشعي 

 .)1392

1500
(37/0014/0) sRTETP −=

که در آن: ETP: میزان تبخیر و تعرق پتانسیل 
)اینچ در روز(، Rs: تشعشع رسیده به زمین )النگلي 

در روز(، T: درجه حرارت متوسط )فارنهایت(

درصد آجرهای شوره دار در جبهه هاي چهارگانة 
نشان مي دهد که خود  با هم  را  اختالفاتي  ذیقورات 
ناشي از شرایط متفاوتي است که عوامل محیطي و به 
ویژه دما و رطوبت در این جبهه ها ایجاد نموده است. 
آسیب هاي  میزان  در  شرایط  این  نقش  ارزیابي  لذا 
مي تواند  آتي،  آسیب هاي  روند  در  و همچنین  وارده 

از اهمیت ویژه اي برخوردار باشد.

یکي دیگر از عوامل آسیب رسان که  در بنا تخریب 
به وجود آورده است، استفاده از مالت  با ساختارهاي 
متفاوت در کنار یکدیگر است. استفاده از مالت آهکي 
تا  باعث گردیده  بنا  به همراه آجر در بخش خشتي 
نفوذ  بارندگي در داخل بخش خشتي  به هنگام  آب 
کند و اتصال بین دو بخش را ضعیف کرده و بخش 

آجري را فرو بریزد.
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نمودار 3. آسیب نگاری و آسیب شناسی بنا.

شرقي  شمال  و  غربي  شمال  جبهه هاي  الف( 
ذیقورات: درصد آجرهای شوره دار پس از بازدیدهای 
میدانی و نمایش داده ها بر روی نمودار نشان می دهد 
جبهة  ویژه  به  و  شرقي  شمال  جبهة  دیواره هاي  که 
زمان  مدت  تا  بودن  سایه گیر  دلیل  به  غربي  شمال 
انحالل  موضوع  همین  مي ماند.  مرطوب  بیش تري 
گونه  اي  به  است،  داشته  دنبال  به  را  نمک ها  بیشتر 
روي  بر  فعال  شوره زني  شاهد  مي توان  کمتر  که 

که  داد  نشان  میداني  بررسي هاي  بود.  دیواره ها  این 
معموالً پدیدۀ شوره زني در جبهه هاي شمال غربي و 
شمال شرقي در پایان فصل زمستان، با افزایش دما و 

آفتاب گیر شدن افزایش می یابد.

شرقي:  جنوب  و  غربي  جنوب  جبهه هاي  ب( 
وضعیت دمایي و رطوبتي در دو جبهة جنوب غربي 
جبهه ها  سایر  با  محسوسي  تفاوت  شرقي  جنوب  و 

نمودار 4. وضعیت آجرهای  نمای طبقۀ اول.

نمودار 5. وضعیت آجرهای نمای  طبقۀ دوم.
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نمودار 6. وضعیت مالت نمای  طبقۀ اول.

نمودار 7. وضعیت مالت نمای طبقۀ دوم.

دو  این  بودن  آفتاب گیر  دلیل  به  واقع  در  دارد. 
شمارۀ  ماهواره ای  تصویر  در  که  همان گونه  جبهه،  
2 نشان داده شده است، عمل تبخیر رطوبت حاصل 
در  و  شده  انجام  بالفاصله  آن ها  روي  بر  بارندگي  از 
کاماًل  دیواره ها  بارندگي  از  پس  کوتاهي  زمان  مدت 
در  معموالً  شرایط  این  به  توجه  با  مي شوند.  خشک 

فعال  شوره زني  شاهد  مي توان  بارندگي  فصل  یک 
به صورت  که  بود  دو جبهه  این  دیواره هاي  روي  بر 
این  مي نماید.  رخ  آجرها  روي  بر  سفیدک هایي 
شوره زني به ویژه در مجاورت لبة باالی دیواره ها که 
مستقیم  معرض  در  تصاعدي  رطوبت هاي  بر  عالوه 
بیشتري  از شدت  قرار دارند  نیز  نفوذي  رطوبت هاي 

شکل 4. میزان تشعشع رسیده به سطح بر حسب وات بر 
متر مربع در 1392/2/26 )ملکشاهي فرد، 1392(.

حسب  بر  شده  محاسبه  تعرق  و  تبخیر  میزان   .5 شکل 
میلي متر در 1392/2/26 )ملکشاهي فرد، 1392(.
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شکل 6. نمونه هایی از نصب شاهدهای گچی و مورب بر روی ترک های جداره های ذیقورات.

در  تبخیر  سریع تر  آهنگ  دلیل  به  است.  برخوردار 
جبهه هاي یاد شده، نمک هاي تشکیل شده عمدتاً در 

غالب شوره و بسیار سست  هستند.

پایش

در  که  را  تغییراتی  یعنی  سازه  یک  پاییدن 
وضعیت های کلیدی به وقوع می پیوندد، مورد بررسی 
ترک ها،  یافتن  کاهش  یا  بازشدن  نظیر  دهیم،  قرار 
تغییرات زاویة کجی، تغییر شکل ها و غیره. ساده ترین 
راه برای پاییدن یک ترک عبارت از ثابت کردن یک 
تا  است  ترک  سوی  دو  روی  شاهد  یا  شیشه  قطعه 
با هر حرکت نسبی مادۀ شکننده را بشکند. ارزیابي 
به  طریق  از  مي تواند  ترک ها  تغییر  از  دقیق تري 
کارگیري ابزارهایي نظیر تغییرشکل سنج ها به دست 
آید. در یک روش مدرن و پیشرفته تر، یک سیستم 
پایش معموالً مرکب از سنسورهایي است که به یک 
واحد مرکزي وصل شده و نه تنها قادر به ثبت داده ها 
بلکه انتقال آن از طریق تلفن )مودم( یا دیگر وسایل 

به یک کامپیوتر صورت می گیرد.

آسیب شناسي و ارزیابي کیفي وضع موجود بنا 

صورت  به  آسیب شناسي  مطالعات  انجام  برای 
جبهة  چهار  در  زیگورات  بخش هاي  تمام  کیفي، 
جنوب  و  غربي  شمال  شرقي،  شمال  شرقي،  جنوب 
غربي مورد مطالعه و ارزیابي قرار گرفته است که به 

برخی از آن ها در جداول اشاره می گردد.

مشکالت  که  شد  مشخص  کلي  بررسي هاي  با 
نماهاي  با  زیگورات  خشتي  بناي  اضطراری  و  شایع 
آجري آن، تا قبل از انجام مطالعات پایش دیجیتال 
مناسب،  زمانی  بازۀ  یک  طی  در  و  دقیق  صورت  به 
پروژه،  اصلی  نمودار  با  متناسب  سال  پنج  حداقل 
بیش تر متمرکز بر چند عارضه مهم است. با توجه به 
آسیب های مورد مشاهده، دسته بندي جدول موجود 
در جدول 2 برای ارائة راهکارهای مرمتي و حفاظتي 
با  چغازنبیل  ذیقورات  معماری  اجزای  در  اضطراری 

آسیب شناسی کیفی انجام شده، بیان می گردد.
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جانمایی آسیب در پالن ذیقوراتکد آسیبدروازۀ جنوب شرقی

عوامل مخل
شیب بندي نامناسب در کف رواق، 
مسدود بودن ناودان تا سال 1378

 

رواق اول )بخش F( ، سمت چپ ناودان

 

رواق اول، قبل از مرمت در سال 1387
 

رواق اول )بخش F(، سمت راست ناودان

فرسایش دیوار آجري دروازه

شکاف ایجاد شده بر اثر مسیل

عارضه
عدم هدایت صحیح آب به سمت 

ناودان ، جمع شدن آب در پاي 
دیواره ها و در نتیجه نفوذ آب 
به داخل بنا از طریق خاصیت 

موئینگي مصالح، شسته شدن مالت 
بین آجرها و از بین رفتن مالت 

بندکشي، ریختگي و فرسایش 
مصالح آجري. 

این قسمت دقیقاً در امتداد یک 
مسیل واقع بوده است. جریان هاي 
شدید آب هاي سطحي که از این 

مسیل سرازیر مي شده، بعد از خراب 
کردن صفة طبقة دوم در امتداد 
مسیل از روي این بخش سرریز 
مي کرده است. همین امر عالوه 

بر خراب کردن و فرسوده نمودن 
آجرهاي این دیوار، در قسمت باال 
شکافي ایجاد کرده است. آب بعد 
از وارد شدن در این شکاف مالت 

بین آجرها و همچنین نماي آجري 
و بدنة خشتي را شسته و باعث 

فرسایش و تضعیف نماي آجري و در 
نتیجه ریزش بخش هایي از آن شده 
است. با توجه به این که گستردگي 
این آسیب، بخش مرمتي و بخش 
اصلي را تهدید مي کرده، اصالح و 
دوباره چیني مجدد بخش مرمتي 

یعني قسمت فوقاني این جداره در 
دستور کار قرار گرفته است.
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جانمایی آسیب در پالن ذیقوراتکد آسیبدروازۀ جنوب شرقی

عوامل مخل
جذب رطوبت توسط مصالح در دو 
حالت صعودي و نزولي، حجم آوار 

طبقات.

)H دیوار جانبي سرسراي میاني )بخش

)H دیوار جانبي سرسراي میاني )بخش

پلکان جنوب شرقی در زمان کاوش

عارضه
رانش و شکم دادگي از پهلو در دیوارۀ 

آجري، تخریب و فرسایش آجرها )پودر 
شدن آجرها(، بروز ترک در مصالح 

دیوار، خالي شدن بند بین آجرها و در 
صورت بودن بند در برخي نقاط پودر 

شدن مالت.
توضیحات

بررسي میداني و مطالعات صورت 
گرفته در محل نشان مي دهد اگرچه 
بیش تر دیوارها دچار رانش شده اند، 

اما این اتفاق در دروازه ها، مکان هایي 
که داراي فضاي خالي هستند، بیش تر 

از دیگر مکان ها نمود داشته است. 
همچنین مشخص شد که در دروازه ها، 
دیوارهایي که به موازات بدنة ذیقورات 

هستند داراي رانش بیش تر بوده و 
دیوارهایي که عمود بر بدنة ذیقورات 
هستند، کمتر دچار رانش شده و در 
بسیاري موارد مانند پشت بند عمل 

کرده اند. مشاهدات میداني نشان 
مي دهد رانش به گونه اي بوده که باالي 
دیوار به سمت بیرون رانده شده و پاي 

دیوار در محل خود ثابت مانده است 
)به علت وجود پلکان(. همین مسئله 
سبب شده در محل اتصال دو دیوار 

گسستگي ایجاد و آجرهاي این نقاط 
در محل خود شکسته شوند. براي 

علت رانش دروازه ها، دو دلیل مي توان 
تصور کرد. 1. تصاویر زمان کاوش 

دروازه ها نشان مي دهد حجم زیادي از 
آوار طبقات فوقاني در پلکان ها رسوب 

کرده و به دیوارها و ساختار پائین فشار 
زیادي وارد نموده است که ممکن 

است عامل رانش دروازه ها شده باشد. 
2. رطوبت به صورت صعودي و نزولي 
جذب دیواره شده، خشت هاي درون 
بنا متورم شده و نشست اتفاق افتاده 
است. از پهلو به پوستة آجري فشار 
آورده و باعث رانش دیواره در جایي 

که پلکان وجود ندارد و بروز ترک در 
مصالح آجري شده است.
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B معبد این شوشیناک
جبهۀ جنوب شرقی

جانمایی آسیب در پالن ذیقوراتکد آسیب

عوامل مخل
عدم هدایت صحیح آب هاي سطحي، 

مسقف نبودن معبد

B طاق ورودي معبد اینشوشیناک

1380 ،B ورودي معبد اینشوشیناک

به طاق ورودي  ناودان ها  از سمت  حرکت آب 
1385 ،B معبد اینشوشیناک

دیوار جنوب غربي اتاق 19

تجمع آب در اتاق 19

توضیحات:
دیوار شمالي اتاق 19 تا ارتفاع 20 

سانتي متري و دیوار غربي مشرف به اتاق 
18 تا ارتفاع 152 سانتي متري پوشش 

آجري دارند و پس از آن دیوار خشتي است 
که با توجه به نبود یک سیستم دفع آب 

در فصول باراني و مسقف نبودن این بخش 
شاهد تخریب و فرسایش سریع و مداوم 

دیوارهاي این معبد هستیم.
به علت تخریب کف فرش این اتاق در حدود 

10 سانتي متر )ضخامت یک آجر(، پس از 
هر بار بارندگي شاهد تجمع آب خواهیم 

بود.

عارضه
رانش طاق ورودي معبد، ایجاد ترک 

و شکست در پایه هاي طاق، خالي 
شدن بند بین آجرها، فرسایش و 

ریختگي آجرها، فرسایش بخش هاي 
خشتي دیوارهاي معبد.

توضیحات
گیرشمن در زمان کاوش، برای 

جلوگیري از ریزش طاق ورودي بر 
اثر رانش، درنماي معبد و در زیر 

پایه هاي طاق، دو ستون آجري 
الحاق نمود. در سال هاي اخیر نیز 

اثرات رانش در طاق منجر به ایجاد 
ترک در ستون هاي الحاقي و خود 
طاق شده است. رانش هاي جدید 

طاق ناشي از آب هدایت شده توسط 
ناودان هاي اضطراري است که پس 

از عبور از باالي طاق به سمت صحن 
هدایت می شود. به دلیل حجم زیاد 

آب و نبود شیب مناسب، آب هاي 
سطحي در محدودۀ مورد بحث 

سرریز شده و از کناره هاي آن به 
سمت صحن جریان یافته و باعث 
تخریب مالت بین آجرهاي دیوارۀ 

نگهدارندۀ طاق شده است. در نتیجه 
دیوارهاي نگهدارندۀ طاق دچار 

ریزش و تغییر شکل شده است که 
خود عامل موثر رانش طاق است. 
بخشي از دیوار نگهدارندۀ طاق در 

اتاق 19، در سال 1387 مرمت 
گردیده است.
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جدول 1. جمع بندی دیاگرامی آسیب های کیفی موجود در اجزای معماری ذیقورات.
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کتابنامه

ابراهیمی، افشین،
مطالعه میدانی آزمایشگاهی نقش فرآورده های   1380    
اندود  و  خام  خشت  استحکام بخشی  و  تثبیت  در  بوم آورد 
تاریخی،  آثار  مرمت  ارشد  کارشناسی  پایان نامه  کاه گل، 

دانشگاه هنر اصفهان، منتشر نشده.

اسماعیلی، علی رضا، قلعه نوی، منصور، 
»اثر الیاف خرما و آهک به عنوان تثبیت کننده   1391    
طبیعی بر خصوصیات مکانیکی خشت و در شرایط رطوبتی 
35 درصد رطوبت«، مسکن و محیط روستا، شماره 138: 

.53-62

حامی، احمد،
خاک  کردن  پایدار  و  ساختمان  خاک شناسی   1379    
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چکیده

کارگاه حفاظت و مرمت هفت تپه از سال 1380 
چغازنبیل  جهانی  میراث  پایگاه  نظر  زیر  خورشیدی 

فعالیت خود را آغاز کرده و تا کنون ادامه دارد.

و  جلوگیری  بهتر،  حفاظت  هدف  با  کارگاه  این 
محوطه  این  در  آسیب  و  فرسایش  روند  کردن  کند 
این  در  می کند.  فعالیت  مداوم  و  مستمر  صورت  به 
بناهای  و  ساختارها  مرمت  و  حفاظت  برای  محوطه 
خشتی، به ترتیب مراحل پاکسازی و حذف گیاهان 
با  دقیق  پیگردی  و  آواربرداری   آسیب شناسی،  هرز، 
بررسی نقشه های کاوش، مستندنگاری، خشت چینی، 

دیوارچینی و در نهایت اندود کاهگل اجرا می شود.

ساختارهای معماری این محوطة تاریخی، به طور 
کلی شامل مجموعة آرامگاه ها، ساختمان شمارۀ یک 
است  اخیر  کاوش های  به  مربوط  ترانشه های  و  دو  و 

)بنا 1396: 2(.

این محوطه را عوامل آسیب زای مختلفی از قبیل 
می کند.  تهدید  بیولوژیک  و  انسانی  طبیعی،  عوامل 
همچنین در این محوطة تاریخی به منظور جلوگیری 
از پیشرفت آسیب های مختلف و کنترل و به حداقل 
رساندن آسیب ناشی از بارندگی، روی سطوح و بدنة 
کاهگِل  اندود  وسیله  به  خشتی  ساختارهای  کلیة 
بهینه شده،  پوشانده و حفاظت می شود. اندود کاهگل 
مورد نظر با بخش های خشتی اصلی و مرمتی، دارای 

همخوانی ساختاری مناسبی است. 

آسیب نگاری  آسیب شناسی،  نوشتار  این  در 
معرفی  محوطه  فرسایش  و  آسیب  ایجاد  عوامل  و 
پیگردی،  آواربرداری،  نمونة موردی  می شوند. سپس 
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حفاظت و مرمت سالن H5 و حفاظت های اضطراری 
آسیب های به وجود آمده بر اثر بارندگی، لبه چینی و 

اندود کاهگل ساختارها بحث می شود.

کارگاه  هفت تپه،  تاریخی  محوطة  کلیدی:  واژگان 
اندود  آسیب شناسی،  هفت تپه،  مرمت  و  حفاظت 

کاهگل.

مقدمه

مرمت  و  حفاظت  کارگاه  اجرایی  عملیات 
و  آثار  از  حفاظت  هدف  با  هفت تپه،  محوطة  در 
و  کنترل  منظور  به  و  مانده  جای  بر  ساختارهای 
و  )خشتی  بناها  فرسایش  و  تخریب  از  جلوگیری 
آجری( صورت می گیرد. عمده ترین عامل آسیب این 
آجری  و  خشتی  ماهیت  دلیل  به  تاریخی،  محوطة 
است  انسانی  آسیب های  و  آن،  بارندگی  ساختارهای 

)بنا 1396: 2(.

در  حفاظتی  فعالیت های  سوابق  کلی  طور  به 
است:  دوره  سه  شامل  هفت تپه  تاریخی  محوطة 
توسط  کاوش  حین  حفاظتی  برنامه های  اول،  دورۀ 
تا 1357  نگهبان در سال های 1344  دکتر عزت اهلل 
موقت  حفاظتی  برنامه های  دوم،  دورۀ  خورشیدی. 
سوم  دورۀ  و  سال 1380  تا  کاوش  از  پس  فصلی  و 
فعالیت های دائم و پیوسته کارگاه حفاظت و مرمت از 

سال 1380 تا کنون.

آسیب شناسی

تاریخی  محوطة  آسیب شناسی  و  بررسی  در 
هفت تپه، عوامل مخل و آسیب زا به طور کلی در سه 

دسته تقسیم می شود:

الف. عوامل طبیعی: عمده ترین فرسایش طبیعی 
در این محوطة تاریخی ناشی از باران های سیل آسای 
منطقه بوده که سبب شسته شدن سطوح آثار، معابر 

و سست شدن سطح بیرونی بناها و محیط پیرامون 
رطوبت  مانند  عواملی  همچنین  است.  شده  آن ها 
از  آب  نشت  هوا،  رطوبت  مه،  و  تعریق  تصاعدی، 
تجمع  باعث  می تواند  موجود،  حفره های  و  شکاف ها 
رطوبت در بطن دیوار و ساختارهای خشتی شده و 
به آن ها آسیب برساند )شکل های 1 و 2(. این عوامل 
این  نمایند.  ایجاد  را  حفره هایی  و  شیارها  می توانند 
شیارها و حفره ها از نظر میزان و وضعیت آسیب بر 
دو دسته اند. اول شیارهایی که لبه های خمیده و نرم 
دارند و بر اثر فرسایش سطح بیرونی و شسته شدن 
الیه های فوقانی ساختار خشتی یا خاک در یک بازۀ 
زمانی مشخص ایجاد شده اند و حدود آسیب آن ها به 
راحتی قابل محاسبه است. دوم، الیه های زیرین سطح 
که به واسطة نفوذ آب به سوراخ ها و حفره های ایجاد 
شده توسط جانوران و ایجاد مسیرهای پنهان از دید، 
ساختارهای  شدن  و سست  تخریب  فرسایش،  دچار 
به ریزش و نشست ناگهانی  زیرین می شوند و نهایتاً 
عارضه  این  شد.  خواهند  منجر  باالیی  قسمت های 
امکان سنجش میزان  نبودن و عدم  به لحاظ آشکار 
بحرانی شدن وضعیت حفاظتی مجموعه  آسیب، در 

نقش پررنگی دارد.

انسانی  عوامل  مهمترین  انسانی:  عوامل  ب. 
از  عبارتند  هفت تپه  تاریخی  محوطة  بر  تاثیرگذار 
رسیدگی  عدم  و  غیراصولی  مرمت های  و  مداخالت 
مداوم به محوطه، جنگ تحمیلی، عدم رعایت عرصه 
و حریم، حضور و تردد بازدیدکنندگان بر ساختارها 
آلودگی های محیط زیست )آلودگی جوی( که در  و 

ادامه به هریک پرداخته می شود.

عدم  و  اشتباه  مرمت های  و  مداخالت  ب.1. 
پایگاه،  فعالیت  از  پیش  محوطه:  به  مداوم  رسیدگی  
مرمت های  و  مداخالت  موارد،  بعضی  در  متاسفانه 
پیکرۀ  بر  آسیب  بر  عالوه  که  شده  انجام  غیراصولی 
ظاهری  سیمای  منظرشدن  بد  باعث  خشتی،  اصیل 
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شکل 1. بارندگی ها و تجمع آب در ساختارها و آسیب به بناها.

آب شستگی  و  عمیق  گودال  حفره،   .2 شکل 
ساختارها بر اثر بارندگی ها.

در  مرمت  برای  نمونه،  عنوان  به  است.  شده  نیز  بنا 
مجموعة آرامگاه ها از آجر جدید و مالت ماسه ـ آهک 
برای چیدن دیوار آجری، و از پالستر سیمانی برای 
دلیل  به  همچنین  است.  شده  استفاده  نهایی  نمای 
عدم رسیدگی  مداوم به محوطه در فاصلة زمانی پس 
از کاوش تا پیش از فعالیت کارگاه حفاظت و مرمت 
ساختارهای  بر  جدی  بسیار  آسیب   )1380 )سال 

خشتی و آجری محوطه وارد شده است )شکل 3(.

ب.2. جنگ تحمیلی: تاثیرات جنگ بر محوطه به 
دو صورت مستقیم مانند تخریب آثار، صدمات ناشی 
از جنگ افزارها، استفادۀ نابه جا از آثار و تغییر کاربری 
محوطة تاریخی و غیرمستقیم شامل توقف حفاظت، 
پژوهش و معرفی آثار قابل مشاهده است )آذرنوش و 
دیگران 1387: 63(. در دوران جنگ تحمیلی کلیة 
در  مرمتی  و  حفاظتی  عملیات  و  فرهنگی  اقدامات 
محل تعطیل و ساختمان موزۀ هفت تپه به درمانگاه 
تبدیل و کلیة توان عوامل اجرایی، صرف نجات بخشی 
تاریخی موجود در محل به  آثار فرهنگی ـ  انتقال  و 

مکان های امن شد.

از  محوطه  حریم  و  عرصه  رعایت  عدم  ب.3. 
طرف شرکت های دولتی و خصوصی منطقه: توسعة 
محوطه  جنوب  سمت  به  صنعتی  شهرک  روزافزون 
تاریخی )شکل 4(،  و مخدوش کردن منظر محوطة 
روی  بر  هاوایی  و  ایالم  مسکونی  شهرک  ساخت 

و  کشت  شرکت  مزارع  وجود  تاریخی،  ساختارهای 
صنعت نیشکر هفت تپه در عرصة محوطه، عبور کانال 
)این  آرامگاه ها  از مجاورت مجموعة  این شرکت  آب 
کانال عالوه بر بدمنظر کردن سیمای تاریخی محوطه، 
صعودی  رطوبت  ایجاد  و  نشت  آب،  تجمع  سبب 
مجموعة آرامگاهی شده است )شکل 5((، تاسیسات و 
دکل های برق فشار قوی در میان محوطه، عبور جادۀ 
نیشکر  صنعت  و  کشت  شرکت  آسفالت  دسترسی 
بخش  از  منطقه  مسکونی  شهرک های  و  هفت تپه 
و سنگین  تردد خودروهای سبک  و  شمالی محوطه 
از این محور از جمله عوامل آسیب رسان به محوطة 
تاریخی هفت تپه به دلیل عدم رعایت محدودۀ عرصه 

و حریم و ضوابط حفاظتی آن است.

شناسایی  از  پیش  موارد  این  از  بسیاری  اگرچه 
محوطه و کاوش های آن احداث شده است.

به  منطقه  بومی  افراد  از  برخی  تعرض  ب.4. 
گوسفند  گله های  و  احشام  چرای  تاریخی:  محوطة 
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 ،)6 )شکل  تاریخی  ساختارهای  روی  و  محوطه  در 
در  خودرو  موارد  بعضی  در  و  موتورسیکلت  تردد 
مسیرهای ناخواسته و غیرمشخص و آسیب به بناها 
و ساختارهای معماری از مهم ترین نمونه های تعرض 
به ساختارهای این محوطه است که برای جلوگیری 

از آن می توان محوطه را محصور ساخت )شکل 7( .

ب.5. حضور و تردد بازدیدکنندگان و پیامدهای 
آن: حفاظت و مرمت هر اثر تاریخی بدون معرفی و 
حضور بازدیدکنندگان در محل معنا نخواهد داشت. 
تعریف  و  قبلی  آمادگی  بدون  حضور  این  چنانچه 
اتالف  جز  باشد،  مناسب  بازدید  سناریوی  و  مسیر 
استفاده  و  تردد  از  ناشی  تخریب های  و  انرژی  وقت، 
معماری  عناصر  و  فضاها  از  گردشگران  نابه جای 

موجود، نتیجه ای نخواهد داشت )شکل 8(.

به  )آلودگی جوی(  زیست  آلودگی محیط  ب.6. 
واسطة صنایع آالیندۀ منطقه: یکی از آسیب های مهم 
آلودگی جوی ناشی از سوزاندن برگ های گیاه نیشکر 
ایفای نقش  با  تاریخی است که  آثار  به  انتقال آن  و 
واسطه، انتقال و تجمع مواد شیمیایی مخرب همچون 
کلر بر روی بناها، روند تخریب ساختارهای معماری 

را سرعت می بخشد )شکل 9(.

محوطة  در  عوامل  این  بیولوژیک:  عوامل  پ. 
و  گیاهان  کلی  بخش  دو  شامل  هفت تپه  تاریخی 
جانوران می شود. رویش گیاهان و علف های هرز )اعم 
گیاهان  و  ریشه  نفوذ سطحی  با  گیاهان یک ساله  از 
چندساله با نفوذ عمیق ریشه( عالوه بر جذب احشام 
و تردد آن ها بر روی دیواره ها و ساختارهای معماری 
خشتی که خود از آسیب های اصلی و مهم در محوطه 
است، با رویش بر روی جرزهای خشتی و دیواره ها، 
درونی  الیه های  به  آب  نفوذ  و  ترک  پیدایش  باعث 
کشتزارهای  وجود  همچنین  می شوند.  )دیوار(  جرز 
وسیع نیشکر در محدودۀ عرصه و بر روی ساختارهای 
معماری کاوش نشده از موارد آسیب به شمار می رود.

موش(،  )مانند  جوندگان  قبیل  از  جانورانی 
مورچه ها  وحشی،   )زنبورهای  حشرات  و  روباه، سگ 

در  آهک  ـ  ماسه  مالت  و  آجر  با  دیوارچینی   .3 شکل 
مجموعۀ آرامگاه ها.

شکل 4. توسعۀ روزافزون شهرک صنعتی به سمت بخش 
جنوبی محوطه.

شکل 5. عبور کانال آب در بخش شمالی مجموعۀ آرامگاه ها.
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نقاط ضعیف تر  ایجاد سوراخ هایی در  با  و موریانه ها( 
به  رطوبت  نفوذ  امکان  بر  عالوه  تاریخی،  آثار  کالبد 
این  به  خود  شکارچیان  جذب  با  داخلی  بخش های 
را  بناها  بیشتر  چه  هر  تخریب  زمینه های  مناطق 

فراهم می کنند )شکل های 10 و 11(. 

آسیب نگاری

آسیب رسان،  عوامل  به  مختصر  نگاهی  از  پس 
بناها،  به  وارده  آسیب های  عمده ترین  می توان 
ساختارها و مصالح اصلی )اصیل( و مرمتی موجود در 

محوطه را در ادامه بررسی نمود.

ایجاد حفره و شیار در سطوح و ریختگی ساختارها 
و دیواره ها: مهمترین عامل آسیب در محوطة تاریخی 
هفت تپه، بارش باران های سیل آساست که عدم اجرای 

عملیات حفاظتی صحیح و کافی پس از کاوش و عدم 
پایش مداوم محوطه سبب بوجود آمدن حفرات بزرگ 
و عمیق و شیارهای ناشی از شسته شدن خشت ها، در 
ساختارها شده  فوقانی  و سطح  ترانشه ها  دیواره های 

است.

آب شستگی آجرها، خشت ها، مالت ها و اندودها: 
نیروی مکانیکی ضربات باران و سیالب های ناشی از 
آن وضعیت و فرم معماری بر جای مانده از بناها را 
تاثیر قرار داده و عدم وجود پوشش  به شدت تحت 
مناسب بر روی ساختارها، تاثیر آن را فزونی بخشیده  

است. 

وجود  با  کاهگل  اندود  کاهگل:  اندود  ریختگی 
حسن های حفاظتی خود، با مشکالتی از قبیل ریزش 
در قسمت ازاره ها، ترک خوردگی و رویش گیاهان هرز 

شکل 7. تردد موتور سیکلت در مسیرهای ممنوعه. شکل 6. تردد احشام و گله های گوسفند روی آثار تاریخی.

شکل 9. سوزاندن برگ های گیاه نیشکر و آلودگی جوی.شکل 8. حضور و تردد بازدیدکنندگان روی آثار تاریخی.
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شکل 10. سوراخ ها و آسیب های ناشی از فعالیت های روباه 
و سگ در سطح آثار.

مانند  حشرات  فعالیت  از  ناشی  تخریب های   .11 شکل 
مورچه و موریانه.

مواجه است. در به وجود آمدن این آسیب ها، عواملی 
همچون وضعیت و فرم معماری بر جای مانده از بنا 
و عمل آوری نادرست و عدم اجرای صحیح و مناسب 

کاهگل موثر است.

پوسته شدن و پودر شدن آجرها: این پدیده که 
بیشتر در مجموعة آرامگاه ها و آجرفرش های موجود 
از  ناشی  می شود،  دیده  آن  مختلف  قسمت های  در 
پدیدۀ مکث رطوبت و مرطوب ماندن ساختار آجرها 

با پخت ناقص برای مدت زمان طوالنی است.

داشته  مختلفی  عوامل  ترک ها  خوردگی:  ترک 
که مهمترین آن ناشی از تکرار فرآیند متناوِب  تر و 
خشک شدن و نوسان زیاد دما و رطوبت و در مواردی 
و  بنا  اصیل  بخش های  با  مرمتی  بخش  اتصال  عدم 

رشد پوشش گیاهی بر سطح ساختارها است.

مویینگی،  مکش  خاص  شکل  پاشیدگی:  هم  از 
با  همراه  خشت ها  ساختمان  در  بافت  و  تخلخل 
نهایت  در  دیوار ها  پای  در  باران  مکانیکی  ضرب های 

سبب از هم پاشیدگی خشت ها شده است.

ساختار  در  محلول  نمک های  وفور  شوره زنی: 
در  مصالح  گرفتن  قرار  و  آجرها  و  خشت ها  خاک، 
این  محیط مرطوب سبب شوره زنی مصالح می شود. 
کاهش  مصالح،  ساختار  در  رطوبت  مکث  و  ازدحام 

استحکام آن ها در پای دیوارها را در پی دارد که نهایتاً 
بر اثر کمترین ضربه یا فشار، خشت ها و آجرها از هم 
می پاشند و فرو می ریزند )بنا 1384: 4( )شکل های 

12 و 13(.

 اقدامات و روش های حفاظت و مرمت 

1ـ پاکسازی عمومی

یکی از چالش هایی که محوطة تاریخی هفت تپه 
به گریبان است، رویش پوشش  با آن دست  همواره 
پاکسازی همواره  این محوطه  گیاهان هرز است. در 
جزو برنامه های مستمر بوده که به طور مرتب و دایم 
در محوطه انجام  شده است. وجود پوشش گیاهی هرز 
ایجاد فرسایش  بر  و متراکم )عمدتاً کهورک(، عالوه 
و تشدید عوامل فرساینده، مانعی جدی بر سر راه هر 
گونه اقدام حفاظتی و مرمتی است و از طرفی سیمای 
پاکسازی  برنامة  می سازد.  مخدوش  را  بنا  ظاهری 
عمدتاً  شامل حذف پوشش گیاهی هرز درون محوطه، 
ساختارهای معماری و ترانشه های کاوش شده، نظافت 
کلی محوطه و جمع آوری رسوبات ناشی از بارندگی ها 
بر  و  دیواره ها  پای  رسوبات  جمع آوری  و  )پاکسازی 

روی کف فرش های آجری( بوده است.

به دلیل ماهیت ساختارهای خشتی و آجری، در 
از  استفاده  با  هرز  گیاهی  پوشش  حال حاضر حذف 
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شکل 13. شوره زنی بخش جنوبی مقبره در مجموعۀ آرامگاه ها.شکل 12. فرسایش آجر فرش با مالت گچ.

نیروی انسانی و با ابزارهایی مانند بیل، بیلچه و کمچه 
در  ساله  هر  سریع،  رشد  به  توجه  با  می شود.  انجام 
مجموع 4 سری در 4 دوره، پوشش های گیاهی هرز 

حذف می شوند )شکل های 14 و 15(.

2ـ پی گردی، آواربرداری، حفاظت و مرمت 

و دیوارهای  از سطح  از حذف گیاهان هرز  پس 
تاریخی محوطه، شناسایی و حفاظت از ساختارهای 
شامل  مرحله  این  دارد.  سزایی  به  اهمیت  معماری 
پی گردی، برداشت آوار و اقدامات مرمتی است که با 
توجه به نوع ساختار و شکل بنا در هر بخش از محوطه 
متفاوت است. در ادامه برای نمونه به پی گردی، آوار 
به سالن  این ساختارها که  از  یکی  و مرمت  برداری 

H5 شناخته می شود، پرداخته شده است. 

1ـ2ـ معرفی سالن H5: این سالن که دکتر نگهبان 
به  و  بزرگ  نامیده در شرق سالن  تاالر طویل  را  آن 
موازات آن ساخته شده است. بیشتر سطح این تاالر 
گرفته  قرار  کاوش   XXXII ترانشه های  ردیف  در 
است. طول شمالی جنوبی این تاالر در حدود 28/90 
در  در قسمت جنوبی  آن  غربی  و عرض شرقی  متر 
حدود 5 متر، در قسمت شمالی در حدود 4/90 متر 

است )نگهبان 1372: 69( )شکل 16(. 

سال های  در  سالن  این  پی گردی:  سوابق  2ـ2ـ 
عزت اهلل  دکتر  نظر  زیر  خورشیدی   1356 تا   1344
از  پس  زمانی  فاصلة  در  است.  شده  کاوش  نگهبان 
با  و  شده  رها  خود  حال  به   1380 سال  تا  کاوش 
این  در  بود.  مواجه  اسفناکی  و  نابسامان  وضعیت 

شکل 15. نمایی از بخش های پاکسازی شده.شکل 14. پاکسازی و حذف پوشش گیاهی هرز.
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مدت زمان، عوامل مختلف باعث حفره شدن سطوح 
با  بود.  شده  سالن  این  در  دیوارها  ریزش  و  خشتی 
سال  در  مرمت  و  حفاظت  کارگاه  فعالیت  شروع 
توجه  مورد  پاکسازی محوطه  اول  مرحلة  در   1380
قرار گرفت. بنابراین پس از حذف پوشش گیاهی هرز 
و  ریختگی  از  آوار حاصل  از  ترانشه ها، بخشی  درون 
 H5 شسته شدگی دیواره ها و سطوح خشتی در سالن

جمع آوری شد. 

دقیق  پی گردی  برنامه  اخیر:  پی گردی  4ـ2ـ 
آن  معماری  پالن  خواناسازی  منظور  به   H5 سالن 
با تکیه بر نقشه های کاوش دکتر نگهبان و با نظارت 
از  هدف  شد.  انجام  باستان شناسی  گروه  همکاری  و 
پیگردی و آواربرداری این بخش، حجم بسیاِر رسوبات 
تشکیل شده در کف این سالن، نابسامانی و مشخص 
برنامه  انجام  و  طرف  یک  از  دیوارها  حدود  نبودن 

حفاظت و مرمت از طرف دیگر بود )شکل 17(.

اولیه مشاهده شد بخش جنوبی  در بررسی های 
سالن ضخامت زیادی دارد و در واقع کف آن به صورت 
به  آواربرداری  بنابراین  است.  غیرمسطح  و  شیب دار 
صورت الیه الیه و با دقت زیاد در اطراف سالن، انجام 
شد. در حین آواربرداری، آجرهای مرمتی ریخته شده 
این  آمدند.  به دست  نگهبان  دکتر  مرمت  به  مربوط 
آجرها توسط گروه مرمتی به صورت یک الیه و در 

رفته  کار  به  جنوبی  و  غربی  دیوارۀ  در  امتداد  یک 
بودند. 

این آجرها پس از کاوش دکتر نگهبان و در آن 
بود  شده  رها  خود  حال  به  محوطه  که  زمانی  دورۀ 
سطوح  شدن  شسته  با   )1380 تا   1357 )سال های 
باالیی ساختمان شمارۀ یک و دیواره های آن، ریزش 
و  خشت  شدن  شسته  از  ناشی  رسوبات  در  و  کرده 
مالت، مدفون شده بودند. آجرهای واقع در آوار، نشانه 
و راهنمای خوبی برای ادامة پی گردی و شناخت کف 

بود. 

به  توجه  با  که  است  این  توجه  قابل  نکتة   
رسوبات  هفت تپه،  منطقة  در  سیل آسا  بارندگی های 
پای  رسوبات  و  فشرده  به صورت الیه الیه  جمع شده 
دیوارها با ترک و شکاف از دیوار اصلی جدا شده اند. 
برنامه  نگهبان،  دکتر  کاوش  حد  به  رسیدن  از  پس 
آواربرداری پای دیواره متوقف و برداشت رسوبات کف 
انجام شد. این رسوبات به صورت الیه الیه بوده و به 

آسانی از کف جدا می شد. 

حجم  بیشترین  انجام شده،  بررسی  به  توجه  با 
از  پس  زمانی  دورۀ  به  مربوط  جمع شده  رسوبات 
کاوش تا شروع فعالیت پایگاه یعنی سال های 1357 
تا 1380 بوده است. زیرا در این سال ها به دلیل وقوع 
رها  خود  حال  به  محوطه  آن،  پیامدهای  و  جنگ 

.H5 شکل 17. شروع برنامه پی گردی.شکل 16. وضعیت اولیۀ سالن



حفاظت و مرمت

173

13
92

-1
39

7 
ال

 س
ل،

 او
رۀ

ما
ش

شده و حفر ها و شسته شدگی شدیدی در ساختمان 
شمارۀ یک به وجود آمده است. در این رسوبات آواری 
هیچ گونه شی تاریخی به دست نیامد. حجم رسوبات 
آواری برداشت شده از سالن H5 و اتاق های جنبی 
الی   18 )شکل های  بود  مترمکعب   100 بر  بالغ  آن 

 .)21

پیگردی،  شروع  ابتدای  از  مستندنگاری:  5ـ2ـ 
برنامة مستندنگاری آن انجام شد. بدین نحو که قبل 
از پیگردی با دوربین نقشه برداری این سالن برداشت 
شده و به صورت روزانه از روند فعالیت عکسبرداری 
نیز نقشة جدید آن تهیه  پایان آواربرداری  از  و پس 

شد )شکل 22(.

شکل 18. برداشتن رسوبات و آجرهای مرمتی درون آن ها 
به صورت الیه الیه.

شکل 19. مراحل پی گردی و پدیدار شدن آجرهای مرمتی 
در ضخامت های مختلف آوار.

شکل 20. تکمیل پیگردی و آواربرداری.

شکل 21. مقطع رسوبات آواری برداشت شده از سالن H5 )دید از جنوب به شمال(.
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 :H5 سالن  مرمت  و  حفاظت  عملیات  ـ  ـ2   6
انجام آواربرداری و پی گردی دقیق در سالن  از  پس 
)در  مرمتی  با خشت های  آن  دیوارهای  H5،  مرمت 
ابعاد 10×20×40 سانتی متر( صورت گرفت. بنابراین 
به  توجه  با  دیوارها،  حدود  کردن  مشخص  از  پس 
فرسایش و شسته شدگی دیواره های اصیل خشتی، 
قرار  کار  دستور  در  آن  مرمت  و  حفاظت  برنامة 
گرفت. خشت چینی تا ارتفاع الزم و با توجه به میزان 
شسته شدگی و آسیب قسمت های مختلف انجام شده 
متفاوت  سالن  مختلف  بخش های  در  آن  و ضخامت 

است.

پس از تکمیل خشت چینی و دیوارچینی، مرحلة 
دیوارهای  شامل  ساختارها  کلیة  اندود  کار،  نهایی 
بهینه  کاهگِل  وسیله  به  سالن  این  مرمتی  و  اصیل 

شده، است )بنا 1396: 12( )شکل های 23 و 24(. 

3ـ حفاظت اضطراری آسیب های به وجود آمده 
و  شیارها  حفر ها،  کردن  )پر  بارندگی ها  اثر  بر 

آب شستگی ها(

همان طور که اشاره شد، در بناهایی با ساختار 
خشتی موجود در محوطة هفت تپه، فرسایش حاصل 
از مهم ترین نوع فرسایش به شمار  باد  بارندگی و  از 
می رود و باعث تخریب سطوح و ساختارهای خشتی 
می شود. در میان این تخریب ها، شکل گیری حفره و 
شیار در دیواره ها، بدنه ها و سطوح، جزو آسیب های 
ناشی  آسیب های  در  توجه  قابل  نکتة  است.  جدی 
پایش  بارش،  هر  از  پس  که  است  این  بارندگی،  از 
تا  است  ضروری  آن  وضعیت  ارزیابی  و  محوطه  کل 
شیارها  حفره ها،  مانند  آسیب هایی  وجود  صورت  در 
اضطراری  حفاظت  برنامة  بالفاصله  ریختگی ها،  و 
حداقل  به  را  آسیب دیدگی  میزان  و  شود  انجام  آن 
برساند. زیرا در ساختارهای خشتی، عدم رسیدگی به 
موقع به حفره ها و فرسایش هایی با مقیاس کوچک، 

و  بنا  از  عظیمی  بخش  به  گسترده ای  تخریب های 
ساختارهای مجاور را به دنبال دارد.

حفره  زیادی  تعداد  بارش،  هر  از  پس  هرساله 
ایجاد  محوطه  این  ساختارهای  در  آب شستگی  و 
پرکردن  و  اضطراری  حفاظت  بنابراین  می شود، 
شمار  به  حفاظتی  اولویت های  از  شیارها  و  حفرات 
از  پس  حفرات،  این  ایجاد  عوامل  مهمترین  می رود. 
آبگیری سطوح  زیاد  از وسعت  عبارت اند  بارندگی ها، 
ترانشه ها،  درون  به  باران  آب  جاری شدن  و  فوقانی 
عمیق بودن ترانشه ها و عدم وجود مسیر خروجی آب 
ناودان اضطراری در برخی قسمت های  باران، فقدان 
خروج آب برای هدایت آب های سطحی، وجود ترک 

شکل 22. )باال(: موقعیت سالن H5 بر روی پالن محوطه، 
)پایین(: وضعیت سالن قبل و بعد از پی گردی.
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ایجاد  و  فوقانی ساختارها  و سطح  دیواره ها، کف  در 
حفره های مخفی در زیر آن ها، النه سازی جانوران.

قبل از انجام هر گونه عملیات حفاظتی بر حفر ه ها 
و آب شستگی ها، مستندنگاری انجام و عالوه بر ثبت 

تصاویر، نقشة کلی محل حفره ها نیز تهیه شد. 

حفره ها و آب شستگی ها برای حفاظت اضطراری 
با توجه به عمق و گستردگی پر می شوند، به طوری 
آبشستگی های سطحی،  و  کوچک  حفر ه های  در  که 
خشت مرمتی و اندود کاهگل برای پر کردن حفرات 
با  عمیق  حفر های  در  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
کف  و  حفره  درون  ابتدا  آن ها،  گستردگی  به  توجه 
دیواره ها  تثبیت  از  پس  شده،  مسطح  و  کوبیده  آن 
و کف حفره ها، عملیات مرمت و پر کردن آن ها آغاز 
می شود. در این مرحله پس از یک دست کردن کف 
حفره، به ترتیب ماسه بادی و خاک نرم به کار می رود. 
و خاک، سه  ماسه  و فشردن  از مرطوب کردن  پس 
با کاهگل  یا چهار رج خشت مرمتی چیده و سپس 

اندود می شود.

و  فشرده  هم  روی  کوبه  با  خاک  و  بادی  ماسه 
کوبیده می شوند تا ضمن نفوذناپذیری الیة خاک در 
بعدی شود.  مانع نشست های  برابر آب های سطحی، 

معماری  پالن  کردن  مشخص  و  خشت چینی   .23 شکل 
.H5 سالن

.H5 شکل 24. نمایی از تکمیل اندود گاهگل سالن

در شکل های 25 الی 27 نمونه ای از این مرمت های 
شده  داده  نشان  دو  شمارۀ  ساختمان  در  اضطراری 
است، در این ساختمان حفره ای با عمق بیشتر از 2/5 

متر شکل گرفته بود.

4ـ اندود ساختارها

خشتی  بخش های  شدن  شسته  یا  و  فرسایش 
اثر جریان آب های  بر  عریان در ساختارهای خشتی 
سطحی، یکی از معضالت مستمری است که این گونه 
بناها همواره با آن روبه رو بوده اند. در این میان نقاطی 
دیده می شوند که در طول یک سال هیچ گونه مشکلی 
بارندگی  از یک  و پس  بعد  در سال  ولی  نداشته اند، 
شسته شده اند و خود را به صورت حفره، شیار و یا 
حالت،  این  در  داده اند.  نشان  دیواره ها  آب شستگی 
نوع  این  پیشرفت  از  جلوگیری  برای  روش  بهترین 
اندود مورد  اندود بخش های خشتی است.  آسیب ها، 
استفاده کاهگل است زیرا با بخش های خشتی اصلی 
اندود کاهگل طی  همخوانی ساختاری مناسب دارد. 
ماله روی ساختارها،  و  با دست  و  تهیه  چند مرحله 
کاهگل  می شود.  کشیده  غیره  و  مرمتی  خشت های 
از مخلوط خاک رس مصرفی با کاه گندم نرم تهیه و 

بهینه سازی شده است.
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شکل 25. حفرۀ عمیق بر روی بخش فوقانی صفۀ ساختمان 
شمارۀ 2.

شکل 26. انتقال مصالح برای پر کردن حفره وخشت چینی 
درون آن.

شکل 27. اجرای اندودکاهگل سطح فوقانی.

کاهگل در مقابل سرما و گرما عایق خوبی است، 
به راحتی از مصالح بوم آورد و با صرف کمترین هزینه 
و  فرساینده  عوامل  برابر  در  و  می شود  تهیه  زمان  و 
عنوان  به  باران  و  باد  جمله  از  محیطی  آسیب رسان 
بدنه های  و  دیوارها  پوشاندن  برای  محافظ  الیة  یک 
گونه ای  به  باید  کاهگل  تهیة  می کند.  عمل  خشتی 
انجام شود که تمام ذرات رس در تماس با آب قرار 
به  اصطالحاً  را  خاک  تودۀ  منظور  این  برای  گیرند. 
هم  خوب  را  مخلوط  می آورند.  در  آبخوره  صورت 
می زنند  و بین دو تا چهار روز به همان وضعیت باقی 
ملکول های  تمامی  در  آب  فاصله  این  در  می گذارند. 
خاک اثر کرده و کلوخه  ها را باز می کند و باعث تورم 
با  را  مخلوط  مدت  این  از  پس  می شود.  رس  ذرات 
شدن  یکنواخت  به  و  می دهند  ورز  کردن  لگدکوب 
کاهگل و وارفتن کلوخه هایی که هنوز به طور کامل 
آبخوره  از  هدف  می کنند.  کمک  نشده اند،  متالشی 
کردن و ورز دادن کاهگل صرفاً تالش برای در تماس 
قرار دادن تمام ذرات خاک با آب بوده و در این فاصلة 
الیاف  به طول می انجامد،  تا دو هفته  زمانی که گاه 
کاه به واسطه خیس خوردن، نرم و انعطاف پذیر شده، 
می دهند.  از دست  را  و شکنندۀ خود  حالت خشک 
وجود کاه از ترک برداشتن گل جلوگیری کرده و عمر 
بر  مورد، عالوه  این  در  باال می برد.  را  دوام خشت  و 

بهبود کیفیت مصالح تهیه شده، سرعت عمل و ظرافت 
کار نیز افزایش می یابد. باید تالش کرد تا میزان آب 
افزوده برای تهیه کاهگل در حد بهینه باشد، در غیر 
این صورت کنترل ترک خوردگی و میزان چسبندگی 
و اجرای مناسب آن، مشکل می شود. نسبت ترکیب 
کاه به خاک در اندود کاهگل به صورت تقریبی یک 
پیمانه کاه به یک پیمانه خاک در نظر گرفته می شود 

)شکل های 28 و 29(.

پایین  و  باال  در  )لبه چینی(  ماهیچه  ایجاد  5ـ 
ساختارهای خشتی

از مشکالتی که  اشاره شد، یکی  همان طور که 
مواجه  آن  با  هفت تپه  تاریخی  ساختارهای  همواره 
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باالی دیوار شمالی  اندود کاهگل بخش  اجرای  شکل 28. 
مجموعۀ آرامگاه ها.

سالن  در  ساختارها  بدنه  کاهگل  اندود  اجرای   .29 شکل 
.H3

باران های سیل آسا است که در مسیری  بارش  بوده، 
غیرمشخص باعث آسیب دیدگی آثار می شود. بنابراین 
آب های  حرکت  مسیر  هدایت  و  کنترل  منظور  به 
بسیاری  پایین  و  باال  در  بارندگی،   از  ناشی  سطحی 
کاهگلی  یا  خشتی  لبة  از  دیواره ها،  و  ساختارها  از 
استفاده می شود. این لبه از پخش شدن آب باران در 
تمامی سطوح جلوگیری و آب را به سوی ناودان های 
اضطراری هدایت می کند. عمده کاربرد این ماهیچه ها، 
پیشگیری از نفوذ آب در پای دیواره ها و یا جلوگیری 
آثار  فوقانی  بخش های  از  باران  آب  شدن  سرریز  از 
ارتفاع  است.  و کنترل جریان آب در مسیری معین 

سطح  آبگیری  میزان  و  شیب  به  توجه  با  لبه چینی 
انتخاب شده و از نظر بصری و زیبایی شناسی مشکلی 
)بنا  دارد  شدن  حذف  قابلیت  و  نمی کند  ایجاد  را 

1396: 21( )شکل 30(.

نتیجه گیری

و  تاریخی هفت تپه  به موقعیت محوطة  توجه  با 
قرارگیری در بین عوامل آسیب زای مختلف همچون 
نیشکر، توسعة شهرک صنعتی و جادۀ  مزارع کشت 
آسفالت از یک سو و سایر عوامل مانند بارندگی های 
سیل آسا در منطقه و غیره، لزوم شناخت آسیب های 

شکل 30. ایجاد لبه چینی.
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است.  مهم  امری  آن  ایجادکنندۀ  عوامل  و  مختلف 
به  نسبت  موقع  به  می توان  عوامل  این  شناخت  با 
رساندن  به حداقل  امکان  در صورت  یا  و  جلوگیری 
انجام داد.  را  اقدامات مقتضی  آسیب های مورد نظر، 
این  در  ساختارها  مرمت  و  حفاظت  برای  همچنین 
محوطه، الزم است پایش مداوم آن انجام شده و به 
دلیل خشتی و آجری بودن ساختارها، موارد حفاظتی 

و مرمتی به صورت مستمر صورت پذیرد.
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چکیده

اثر  بر  هفت تپه  محوطة  تاریخي  خشت هاي 
گذشت زمان و شسته شدن به وسیلة آب باران آسیب 
دیده اند، در نتیجة این آسیب دیدگي قسمت هایي از 
محوطه باید مرمت و حفاظت شود. این کار مستلزم 
حتی المقدور  که  است  جدیدی  خشت های  ساخت 

کلی  ویژگی های  و  الزم  کیفیت  بودن  دارا  بر  عالوه 
با  نیز  آن ها  خواص  از  برخی  تاریخی،  خشت های 
اصالح  عمل آوری،  و  ساخت  شرایط  بهترین  اجرای 
فني  خصوصیات  شناخت  منظور  به  باشد.  گردیده 
خشت هاي  از  هفت تپه  محوطة  تاریخي  خشت هاي 
 )H5 و H4 اصلي ساختمان شمارۀ یک )سالن هاي
حائز  جنبه  آن  از  شناخت  این  شد.  نمونه  برداري 
و  مواد  حوزۀ  در  مطالعات  بدون  که  است  اهمیت 
و  موفق  حفاظت  و  مرمت  به  مي توان  کمتر  مصالح، 
رویکرد کاربردي،  با  این تحقیق  نائل گردید.  اصولي 
ویژگي هاي ساختماني خشت هاي  دنبال شناخت  به 
بکار رفته در محوطة تاریخي هفت تپه و نقاط ضعف و 
قوت آن هاست و مي کوشد تا بر پایة روش هاي کمي 
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و کیفي )فیزیکي، شیمیایي( پاسخگوي سؤال اصلي 
یعني چیستي عوامل موثر در شکل دهي به ساختار و 
بروز رفتاري مصالح و چگونگي رفع یا تعدیل معایب 
در  سهولت  منظور  به  همچنین  باشد.  شده  شناخته 
و  شده  برداشته  نمونه هاي  اطالعات  به  دسترسي 
محل  و  طراحي  شناسنامه اي  خشت،  هر  مکان یابي 
راهنما مشخص  نقشة  برداشت شده روي  نمونه هاي 
گردید. شایان ذکر است که خشت هاي مورد مطالعه 

از لحاظ دانه بندي در ناحیة سیلتي قرار دارند.

آنالیز  تپه،  هفت  تاریخي،   خشت  کلیدی:  واژگان 
عنصري.

مقدمه

در دوران ایالم میانه براي ساخت بناهاي محوطة 
به خدمت  کاماًل  امتیازات محیطي  تاریخي هفت تپه 
گرفته شده اند به طوري که ذخایر کافي خاک و آب 
بوده  اختیار  در  و مصالح  مواد  تولید  براي  نیاز  مورد 
دسترس  در  منطقه  در  منابع  این  نیز  امروزه  است. 
هستند. این امتیازات و پاره اي ویژگي هاي دیگر البته 
بناهاي خشتي بدون پوشش  نگردید که  از آن  مانع 
آجري، بتوانند بر اثر گذشت زمان و شسته شدن با 
براي شناسایي  این مطالعه  باران مقاومت کنند.  آب 
تاریخي  خشت هاي  رفتاري  خصوصیات  و  ساختاري 
آزمایشگاهي در  نتایج  از  بهره مندي  با  تا  انجام شده 
راستاي تولید انبوه مصالح ارتقاء یافته براي حفاظت 
و مرمت در محوطه اقدام شود. به همین منظور براي 
آزمایشات  انجام  به  نیاز  اطالعاتي  چنین  به  رسیدن 
ایالم  تاریخي  خشت هاي  از  بنابراین  است،  متنوعي 
میانة فاز 1 در نیمة اول سال 1392 نمونه برداري شد 
و بر روي نمونه هاي برداشت شده در نیمة دوم سال 
به  مواد  ترکیبي  )آنالیز  شیمیایي  آزمون هاي   1392
روش شیمي تر و آنالیز عنصري( و فیزیکي )آزمون 
دانه بندي به روش تر، آزمون دانه بندي به روش الک- 

هیدرومتري و آزمون حدود آتربرگ( انجام شد و از 
لحاظ رنگ و بافت نیز مورد بررسي قرار گرفتند.

 معرفي ساختمان شمارۀ یک

تپه  هفت  یک  شمارۀ  ساختمان  نگهبان  دکتر 
و  متعلقات  همراه  به  مرکزی  و  عظیم  یک هستة  را 
اتاق هایی در اطراف معرفی می کند. این حجم توپر از 
هزاران خشت خام و مالت گلي ایجاد گردیده است. 
دیوارهاي خشتي در این واحد ساختماني در قطرهاي 
مختلف بنا شده و در بعضي از قسمت ها قطر دیوارها 
به 10/5 متر مي رسد. ارتفاع ساختمان ها به علت از 
بین رفتن قسمت هاي فوقاني مشخص نیست ولي در 
از 14/5  باقیمانده  ارتفاع قسمت هاي  از نقاط  بعضي 
متر متجاوز است. در واقع ساختمان شمارۀ یک شامل 
چند سالن بوده که سالن هاي H4 و H5 آن مورد 

بررسي قرار گرفت )نگهبان 1372: 85( ) شکل 1(.

بزرگترین سالن هاي  از  یکي  این سالن   :H4 سالن 
بزرگ  سالن  به  که  بوده  هفت تپه  تاریخي  محوطة 
این سالن در جبهة شمالي  تشریفاتي معروف است. 
ساختمان شمارۀ یک واقع شده و در کاوش هاي دکتر 
نگهبان شناسایی گردید. طول این سالن 35/10 متر 
و عرض آن در قسمت جنوبي در حدود 5/80 متر و 

در قسمت شمالي در حدود 5/88 متر است. 

به  و  بزرگ  سالن  شرق  در  سالن  این   :H5 سالن 
موازات آن ساخته شده و به تاالر طویل معروف است. 
طول شمالي ـ جنوبي این تاالر در حدود 28/90 متر 
و عرض شرقي ـ غربي آن در قسمت جنوبي درحدود 
5 متر و در قسمت شمالي در حدود 4/90 متر است. 
در قسمت جنوب شرقي، راهرویي به عرض1/20 متر 
احتماالً  اتاقي که  به  را  تاالر  این  متر  بطول 2/60  و 
جنبة انبار یا اتاق اختصاصي داشته، مرتبط مي سازد. 
همچنین در گوشة شمال غربي این سالن، پستو و یا 
انبار دیگري با 3/10 متر طول و 3 متر عرض ساخته 
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.H5 و H4 شکل 1. نقشۀ محدودۀ مورد نظر برای بررسي خشت هاي تاریخي از ساختمان شمارۀ یک سالن

شده است و بوسیلة یک در ورودي که عرض آن در 
حدود 1/40 متر است به تاالر بزرگ متصل می شود 

)نگهبان 1372: 89(. 

نمونه برداري 

به  معموالً  تاریخي  خشت هاي  از  نمونه برداري 
موازات عملیات پي گردي که سطوح ظاهري خشت ها 
بهتر نمایان است انجام مي شود. همزمان با پي گردي 
متفاوت  وضعیت  به  توجه  با   H5 و   H4 سالن هاي 
و  رنگ  مانند  ظاهري  ویژگي هاي  نظر  )از  خشت ها 
بافت( از هر کدام تعدادي نمونه برداشته شد )شکل 

2( و مورد بررسي و آزمایش قرار گرفتند. 

 شناسنامه و نقشۀ مکان یابي 

اطالعات  به  دسترسي  در  سهولت  منظور  به 
و  یک  شمارۀ  ساختمان  از  شده  برداشته  نمونه هاي 
مکان یابي هر خشت در دیواره، شناسنامه اي طراحي 

نقشه  روي  نمونه ها  محل  همچنین   ،)3 )شکل  شد 
مشخص گردید )شکل 4(.

مطالعات آزمایشگاهي

آنالیز ترکیبي مواد به روش شیمي  تر

دهندۀ  تشکیل  مواد  درصد  به  بردن  پي  براي   
خشت، مي توان از روش آنالیز ترکیبي مواد استفاده 
کرد. در این آزمایش درصد رس و سیلت، ماسه،  گچ 
و همچنین بست حل شده را مي توان مشخص کرد 

)هادیان دهکردی 1378: 1( )شکل 5(. 

نمونه  روي  بر  انجام شده  آنالیزهاي  به  توجه  با 
 H5 و   H4 سالن هاي  از  شده  خشت هاي  برداشت 
افزودني  مواد  از  آن ها  ساخت  در  که  گفت  مي توان 
شده  استفاده  مختلف  درصدهاي  با  ماسه  همچون 

است. 
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.H4 شکل 2. محل نمونه برداري از خشت هاي اصلي سالن

شکل 3. نمونه اي از شناسنامه خشت هاي تاریخي محوطۀ 
تاریخي هفت تپه.

شکل 4. نقشۀ محل نمونه هاي برداشت شده از ساختمان 
.H5 و H4 شمارۀ یک سالن

آنالیز عنصري

 با استفاده از آنالیز عنصري، افت حرارتي، درصد 
مي شود  تعیین  کلرور  یون  و  مختلف  عناصر  اکسید 
خشت هاي  از  نمونه  دو  بنابراین   .)1  :1379 )مدنی 

 ،)H.T -2.1 و   H.T -1.2( مطالعه  مورد  تاریخي 
برای شناخت منشاء احتمالي تولید آن ها و همچنین 
مورد  آسیب شناسي،  دقیق تر  تحلیل هاي  به  رسیدن 

آزمایش قرار گرفتند.

عنصري  آنالیز  در  که  مي دهند  نشان  نتایج 
تفاوت هایي اندک به چشم مي خورد.

آزمون دانه بندي به روش تر

 به طور کلي اطالعات حاصل از این آزمایش براي 
نفوذپذیري  میزان  خاک،  در  آب  حرکت  پیش بیني 
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بافترنگموقعیتکد نمونهردیف

1H.T -1.1H4 همگنقهوه ايسالن

2H.T -1.2H4 همگنقهوه ايسالن

3H.T -1.3H4 همگنقهوه ايسالن

.H4 جدول 1. نمونه هاي خشت تاریخي برداشت شده از سالن

.H5 جدول 2. نمونه هاي خشت تاریخي برداشت شده از سالن

بافترنگموقعیتکد نمونهردیف

1H.T -2.1H5 همگنقهوه ايسالن

2H.T -2.2H5 همگنقهوه ايسالن

3H.T -2.3H5 همگنقهوه ايسالن

4H.T -2.4H5 همگنقهوه ايسالن

5H.T -2.5H5 همگنقهوه ايسالن

6H.T -2.6H5 همگنقهوه ايسالن

7H.T -2.7H5 همگنقهوه ايسالن

8H.T -2.8H5 همگنقهوه ايسالن

9H.T -2.9H5 همگنقهوه ايسالن

10H.T -2.10H5 همگنقهوه ايسالن

شکل 6. آزمون دانه بندي به روش تر.شکل 5. آنالیز ترکیبي مواد به روش شیمي تر.
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جمع کلدرصد بستدرصد گچدرصد ماسهدرصد رس وسیلتکد نمونهردیف

1H.T -1.136/625/53/7634/14100

2H.T -1.235/820/32/7241/18100

3H.T -1.337/217/14/0541/65100

.H4 جدول 3. آنالیز ترکیبي مواد با روش شیمي  تر خشت هاي سالن

.H5 جدول 4. آنالیز ترکیبي مواد با روش شیمي  تر خشت هاي سالن

جمع کلدرصد بستدرصد گچدرصد ماسهدرصد رس وسیلتکد نمونهردیف

1H.T -2.141/914/95/3837/82100

2H.T -2.232/122/16/5639/24100

3H.T -2.335/6224/5737/83100

4H.T -2.438/229/24/5728/03100

5H.T -2.53835/27/0819/72100

6H.T -2.63836/33/0922/61100

7H.T -2.74332/44/0520/55100

8H.T -2.838/241/32/5018100

9H.T -2.937/1383/1721/73100

10H.T -2.1027/7485/9018/4100

Code Loss SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2o Total Cl - NaCl

H.T -1.2 16 35 3/6 8/4 25/2 8 1/37 1/35 2/51 101/43 0/29 0/47
H.T -2.1 20 21 1 17 21 6 5/83 4/94 4/43 101/2 0/60 0/99

جدول 5. آنالیز عنصري خشت هاي تاریخي.

رفتار  و  یخ زدگي  مقابل  در  خاک  حساسیت  خاک، 
خاک در آب و هواي سرد، خاصیت مویینگي، استفاده 
و  )افتخاریان  است  مفید  زهکش  و  فیلتر  عنوان  به 

دیگران 1377: 72( )شکل 6(. 

تولید  براي  که  مي دهند  نشان  آزمایشات  نتایج 
خشت، خاک رس و ماسه با نسبتي مختلف مخلوط 

شده اند. 

آزمون دانه بندي به روش الک ـ هیدرومتري

روش هیدرومتري نتایجي را ارائه مي دهد که بر 
اندازه  به  الک  از  شده  رد  درصد  مي توان  آن  اساس 
0/002 میلیمتر، را بدست آورد. درصد دانه هاي ریزتر 
هستند  رس  اندازه  به  یا  رس  میلیمتر،   0/002 از 

)تیتونیکو 1385: 89( )شکل 7(. 
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جمع کلدرصد ماسهدرصد رس و سیلتکـد نمونهردیف

1H.T -1.187/1912/81100

2H.T -1.281/8418/16100

3H.T -1.388/2211/78100

.H4 جدول 6. آزمون دانـه بندي به روش تر خشت هاي سالن

.H5 جدول 7. آزمون دانـه بندي به روش تر خشت هاي سالن

جمع کلدرصد ماسهدرصد رس و سیلتکـد نمونهردیف

1H.T -2.186/2613/74100

2H.T -2.278/5621/44100

3H.T -2.383/6816/32100

4H.T -2.483/7616.24100

5H.T -2.577/722.3100

6H.T -2.684/7415.26100

7H.T -2.784/2315.77100

8H.T -2.884/0616.94100

9H.T -2.983/4716.53100

10H.T -2.1071/1628.84100

شکل 8. نمودار دانه بندي الک- هیدرومتري.شکل 7. آزمون الک- هیدرومتري.
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درصد ذرات باالتر کـد نمـونـهردیف
از قطر 0/075

درصد ذرات 
باالتراز قطر 0/03

درصدذرات 
باالتراز قطر 

0/005

درصد ذرات 
باالتراز قطر 

0/001

1H.T -1.17/3438186

2H.T -1.212/6517981/8

3H.T -1.38618185/9

.H4 جدول 8.آزمون دانه بندي به روش الک ـ هیدرومتري  تر خشت هاي سالن

.H5 جدول 9. آزمون دانه بندي به روش الک ـ هیدرومتري خشت هاي سالن

درصد ذرات باالتراز کـد نمـونـهردیف
قطر 0/075

درصد ذرات 
باالتراز قطر 

0/03

درصد ذرات 
باالتراز قطر 

0/005

درصد ذرات باالتراز 
قطر 0/001

1H.T -2.110/3728585

2H.T -2.214608687

3H.T -2.311598387

4H.T -2.410/8658585

5H.T -2.515/5688587/2

6H.T -2.610/3708688/7

7H.T -2.711648487/2

8H.T -2.813/6638688/9

9H.T -2.911/8708990/6

10H.T -2.1022679090/1

دانه بندي  توزیع  در  که  مي دهند  نشان  نتایج 
اما  مي خورد،  چشم  به  اندک  تفاوت هایي  خشت ها 
غني  بسیار  سیلتي  ذرات  لحاظ  از  نمونه ها  کلیة 

هستند )شکل 8(.

آزمون حدود آتربرگ

حدود آتربرگ نشان دهندۀ درصد رطوبتي است 
که خاک در آن تغییر حالت مي دهد و مشخصه هاي 

مفیدي براي نشان دادن خاصیت تورمي خاک هستند 
)هادیان دهکردی 1388: 213( )شکل 9(.

نتایج مربوط به اندازه گیري حدود آتربرگ براي 
خشت ها نشان مي دهد که در بیشتر نمونه ها درصد 
ذرات رس بسیار اندک است یا به تعبیر دیگر بخش 
سیلت  ریزدانه هاي  بیشتر  را  خشت ها  غیرماسه اي 

شامل مي شوند.
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شکل 9. آزمون حدود آتربرگ )حد رواني(.

اندیکس خمیريحد خمیريحد روانيکـد نمونهردیف

1H.T -1.133/2820/7112/57

2H.T -1.228/9320/488/45

3H.T -1.332/9021/7611/14

.H4 جدول 10. آزمون حدود آتربرگ خشت هاي سالن

.H5 جدول 11. آزمون حدود آتربرگ خشت هاي سالن

اندیکس خمیريحد خمیريحد روانيکـد نمونهردیف

1H.T -2.131/4219/2112/21

2H.T -2.231/5722/509/07

3H.T -2.331/8523/338/52

4H.T -2.428/4722/166/31

5H.T -2.513/3927/164/23

6H.T -2.629/6425/673/97

7H.T -2.727/5623/833/73

8H.T -2.831/0625/865/2

9H.T -2.932.9428.564.38

10H.T -2.1026.7923.493.3

نتیجه گیري

خشت هاي انتخاب شده از ساختمان شمارۀ یک 
از نظر رنگ تقریباً یکسان )قهوه اي روشن( و از لحاظ 

بافت همگن هستند.

در ساختمان خشت ها به ویژه بافت داخلي آن ها، 
تخلخل زیادي مشاهده مي شود. 

ترکیبي خشت ها  آنالیز  از  حاصل  نتایج  مقایسة 
و خاک  ماسه  تولید خشت،   براي  که  مي دهد  نشان 

رس را با نسبت متفاوت مخلوط مي نموده اند.

دانه بندي  توزیع  و  عنصري  آنالیز  نتایج  در 
خشت ها تفاوت هایي اندک به چشم مي خورد. 
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نتایج مربوط به اندازه گیري حدود آتربرگ براي 
درصد  نمونه ها  همة  در  که  مي دهد  نشان  خشت ها 
ذرات رس بسیار اندک است یا به تعبیر دیگر بخش 
سیلت  ریزدانه هاي  بیشتر  را  خشت ها  ماسه اي  غیر 

شامل مي شوند. 
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چکیده

موزۀ  در  موجود  مفرغی  اشیای  خوردگی  روند 
هفت تپه، از جمله تبر مفرغی مورد بحث، که همگی 
با سرعت چشمگیری  ایالم میانه اند،  به دورۀ  مربوط 
در حال پیشرفت بود. لذا مطالعه، حفاظت و مرمت 

آن، امری الزم و ضروری شناخته شد.

بر این اساس مطالعات تاریخی-تطبیقی با هدف 
شناخت هر چه بیشتر تبر مفرغی انجام گرفت. سپس 
به  آسیب شناسی  و  فن شناسی  بررسی های  انجام  با 
پراش  و  متالوگرافی  تر،  شیمی  آزمایش های  روش 
اثر مشخص،  تکنیک ساخت   ،)XRD( ایکس  اشعه 
انواع محصوالت خوردگی شناسایی شد و در پِی این 
شناخت و اطالعات به دست آمده، روش مرمتی اتخاذ 

در  نمایش  قابل  پایان، شی مرمت شده  در  تا  گردید 
موزه یا نگهداری در مخزن باشد.

میانه،  ایالم  دورۀ  تبر،  مفرغ،  کلیدی:  واژگان 
هفت تپه، حفاظت و مرمت. 

مقدمه

در طول تاریخ، فلز به دلیل ویژگی های فیزیکی 
به سهولت جانشین دیگر  توانست  و شیمیایی خود،  
مواد مثل سنگ، چوب و سفال شود. برای اولین بار 
سومری ها در بین النهرین در حدود 3500 سال پ.م 
مفرغ را شناختند. مس و قلع نرم و غیر مقاوم اند؛ ولی 
مقاوم تر ساخته  و  فلزی سخت تر  دو،  این  ترکیب  از 
می کرد.  برآورده   را  دوران  آن  بشر  خواستة  که  شد 

)احسانی 1382: 52(

از  ایالم  دورۀ  با  همزمان  ایران  در  مفرغ  عصر 
3000 پ.م شروع  می شود. اوج هنر و صنعت فلزکاری 
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ایالمیان بین سال های 1100-1500 ق.م )دورۀ ایالم 
میانه( بوده است. تعداد زیادی از اشیایی که در این 
دوره تولید می شدند همانند مفرغ های لرستان بیشتر 
جنبة آیینی و نذری داشتند مانند بعضی از تبرهایی 
البته  آمده اند،  دست  به  چغازنبیل  محوطة  از  که 
آمده اند،  دست  به  هفت تپه  محوطة  از  که  تبرهایی 
بیشتر یک سویه و از نظر ظاهری ساده تر ند )نگهبان 

)198 :1372

هدف از مطالعة حاضر رسیدن به شناخت کامل 
از دیدگاه فن شناسی و آسیب شناسی است.  از شی، 
بدین معنی که بتوان ساختار داخلی شی را از لحاظ 
نوع و درصد آلیاژ به کار رفته در آن، تکنیک و روش 
اثر گذر زمان را مورد  بر  ساخت و آسیب های وارده 
با کمک چنین شناختی  داد.  قرار  بررسی  و  مطالعه 
می توان بهترین روش مرمت و حفاظت را انتخاب کرد 
تا شی بتواند به صورت یک اثر قابل نمایش در موزه یا 

نگهداری در مخزن آماده شود.

تبر مفرغی مورد نظر در این مطالعه، در مقایسه 
با تبرهای مشابه کشف شده در دو محوطة چغازنبیل 
و هفت تپه ظاهر ساده تری دارد. به دلیل آسیب های 
برنامة  شده،  وارد  مفرغی  تبر  این  به  که  فراوانی 

حفاظت و مرمت آن مورد توجه قرار گرفت.

در همین راستا، ابتدا مطالعات تاریخی- تطبیقی 
درباره شی انجام شد و پس از بررسی های بصری، با 
توزین و رادیوگرافی میزان مغز فلزی شی مشخص و 
به سه منظور از آن نمونه برداری شد. پس از بررسِی 

نتایج حاصله، اقدام به مرمت شی شد.  

اولیه  پرسش های  علمی،  پژوهش  در  اول  گام 
چهارچوب  و  روش شناسی  فرضیه سازی،  که  است 
)کیوی  می شود  استوار  آن  مبنای  بر  پژوهش  اصلی 
و کامپنهود 1385: 23(، در این مطالعه پرسش ها در 
مورد جنس آلیاژ، وجود ناخالصی و تاثیر آن ها بر شی، 

روش ساخت، ماهیت محصوالت خوردگی و وضعیت 
پیشرفت آن مطرح گردید.

 معرفی شی

تبر مفرغی مورد مطالعه از پیگردی های ساختمان 
شمارۀ یک در تابستان سال 1386 از محوطة تاریخی 
هفت تپه و ترانشة H4 به دست آمده و با ُکد شناسة 
 14/89 تبر  این  رسید.  ثبت  به    H.T.86-H4-13
سانتی متر طول و 6/93 سانتی متر عرض دارد و قطر 
سوراخ دستة آن به 2 سانتی متر می رسد. لبة تیغه در 
جهت دسته ساخته شده و هر چه از قسمت انتهایی 
تبر به سمت تیغه پیش می رویم، ضخامت کمتر و لبة 
تیغه نازک تر شده است. تزیینات آن به صورت شیارها 
و خطوط برجسته ای است که این خطوط در پشت 
تبر با خطوط موازِی دیگری به هم وصل شده اند. تبر 
از وسط شکسته و قسمت های کوچکی نیز از آن جدا 
شده  و مقداری هم به دلیل فشار خاِک محل دفن، 

انحنا پیدا کرده است.

این  مفرغی،  تبر  کاوش  محل  بافت  به  توجه  با 
 1500  -1400( میانه  ایالم  دورۀ  به  متعلق  شی 
تطبیقی،  تاریخی-  مطالعات  اساس  بر  است.  پ.م(  
ظاهری  نظر  از  هفت تپه،  از  به دست آمده  تبرهای 
شباهت زیادی به تبرهای چغازنبیل و شوش دارند، 
در  است.  کمتر  هفت تپه  تبرهای  تزیینات  اگرچه 
نگاهی وسیع تر تبرهای ایالمی در مقایسه با تبرهای 
لرستان، از نظر شکل ظاهری متفاوت اند ولی از نظر 
نحوۀ کار و تقارن تاریخی با مقداری اختالف، همه از 

یک ریشه اند. 

 روش شناسی

اشیای  ویژگی های  از  شناخت  و  آگاهی  از  پس 
مفرغی به ویژه تبرها در دورۀ ایالم میانه و در میان 
آثار هفت تپه، مرحلة مطالعات آزمایشگاهی آغاز شد.
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مستندنگاری

کلیة مراحل مربوط به زمان کشف تا لحظة مرمت 
و ثبت وضع موجود شی قبل از مرمت را مستندنگاری 
شامل  مستندنگاری  نوع  این  گویند.  مرمت  از  قبل 
محل  از  عکاسی  کشف،  لحظة  در  شی  از  عکاسی 
از  عکاسی  مرمت،  از  قبل  فنی  ترسیمات  کشف، 
اثر و عکس های میکروسکوپی  بر  آسیب های موجود 

است.

قبل از انجام هرگونه عملیات حفاظتی و مرمتی، 
نمونه ها باید کاماًل مستندنگاری شوند. مستندنگاری 
مورد  اطالعات  تمام  بتوان  که  باشد  گونه ای  به  باید 

نیاز فن شناسی و آسیب شناسی اثر را به دست آورد.

نمونه برداری

آزمایش های  برای  نمونه  سه  مختلف  اهداف  با 
مطالعات  و   )XRD( دستگاهی  آنالیز  تر،  شیمی 

متالوگرافی برداشته شد.

برای  تر:  آزمایش های شیمی  برای  نمونه برداری 
شناسایی نمک های موجود در محصوالت خوردگی و 
همچنین رسوبات سطحی، از شی نمونه برداری و هر 
نمونه به سه قسمت تقسیم شد تا تست کلر، سولفات 
و کربنات روی آن ها انجام گیرد. نتایج این تست ها در 

جدول 1 ارائه شده است.

 :)XRD( دستگاهی  آنالیز  برای  نمونه برداری 
دقت  به  لوپ  زیر  در  قباًل  که  شی  از  قسمت هایی 
محصوالت  کلیة  وجود  انتظار  و  بود  شده  بررسی 

خوردگی در آن ها می رفت، به وزن تقریبی یک گرم 
نمونه برداری و به آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان1 
فرستاده شد که نتایج آن در شکل 1 و نمونه برداری 

در شکل 2 ارائه شده است.

آنالیز  از  به دست آمده  نمودار  به  توجه  با 
دستگاهی، فاز اصلی محصوالت خوردگی تبر مفرغی، 
پاراتاکامیت )کلرور مس دو ظرفیتی( با مقدار 32/9 
درصد  تشخیص داده شد. فازهای فرعی نیز عبارت اند 
درصد،   23/2 مقدار  با  مس(  )اکسید  کوپریت  از: 
بروشیت با مقدار 23/2 درصد، آتاکامیت )کلرور مس 
دوظرفیتی( با مقدار 9/7 درصد، ژیپس با مقدار 4/2 
مقدار  با  و کلسیت  مقدار 4 درصد  با  کوارتز  درصد، 

2/9 درصد.

کوارتز  ژیپس،  بروشیت،  همچون  ترکیباتی 
جزِء  می خورند،  چشم   به  آنالیز  در  که  کلسیت  و 
بلکه  نمی آیند  شمار  به  مس  خوردگی  محصوالت 
رسوباتی هستند که هنگام نمونه برداری به محصوالت 

خوردگی چسبیده اند. 

مقدار  که  می شویم  متوجه   دقت  کمی  با 
است.  انتظار  از حد  بیش  میزان %23/2  به  بروشیت 
شیمیایی  فرمول  با  ترکیب  این  در  فسفات  وجود 
ایجا د  را  فرضیه  چند   CaPO3(OH(.2H2O

  :)XRD( 1. مشخصات دستگاه پراش پرتو ایکس

x-ray diffrctometerr-bruker- Dbadvance, 
bermanyx-ray tubc Anodei cu (cuk( 
wavele,1,5406A

تست کربناتتست سولفاتتست کلر

+++رسوبات سطحی

+++محصوالت خوردگی

جدول 1. نتایج تست های شیمی تر برای شناسایی آنیون ها.
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می کند: الف( تبر مورد نظر داخل یک گور به دست 
وجود  تبر  اطراف  در  استخوان هایی  ب(  است،  آمده 
در  فسفردار  گیاهان  یا  گیاه  ریشة  است، پ(  داشته 
تبر  ت(  داشته اند،  وجود  تبر  دفن  محل  نزدیکی 
تحت تأثیر سموم یا علف کش های مورد استفاده در 
باستانی قرار داشته است، ث(  مزارع اطراف محوطة 
یون فسفر )فسفات( در خاک منطقه ناشی از وجود 

گیاهان  بر این شی تاثیر گذاشته است.

از پی گردی ها  با توجه به این که تبر مورد نظر 
است؛  آمده  دست  به  اتاق ها  از  یکی  دیوار  زیِر  و 

.)XRD( شکل 1. نتایج آنالیز پراش پرتو ایکس

شکل 2. نمونه برداری برای آنالیز دستگاهی )XRD( و متالوگرافی.

فرضیه های الف و ب رد  می شود. در مورد وجود ریشة 
گیاه در نزدیکی تبر، نمی توان به طور قطع وجود آن 
را ثابت کرد. همچنین قدمت سم پاشِی مزارع منطقه 
به چند دهه قبل باز می گردد، در صورتی که ترکیب 
بیشتری دارد. فرضیة آخر  قدمت  احتماالً  مورد نظر 
صحیح تر به نظر می رسد، در صورتی که از خاک محل 
کشف و اطراف آن نمونه برداری و آزمایش های الزم 
صورت گیرد. نمونه برداری از خاک مورد نظر مستلزم 
که  است  باستان شناسی  نظر  از  تایید  مورد  شرایط 
شرایط  این  مطالعات  این  انجام  زمان  در  متأسفانه 
وجود نداشت. از طرفی وجود این ترکیب هیچ گونه 



حفاظت و مرمت

193

13
92

-1
39

7 
ال

 س
ل،

 او
رۀ

ما
ش

تأثیری در روند خوردگی و همچنین عملیات مرمتی 
مسأله  این  پیرامون  بیشتر  مطالعات  بنابراین  ندارد؛ 

ضروری به نظر نمی رسید.

برای  متالوگرافی:  مطالعات  برای  نمونه برداری 
این که ساختار فلزی و همچنین تکنیک ساخت اثر 
تبر  انتهای  شدۀ  شکسته  قسمت  از  شود،  مشخص 
برداشتن آن  و  بود  فلزی آن کمی مشخص  که مغز 
یک  در  دو  اندازه  به  نداشت  تأثیری  شی  ظاهر  در 
متالوگرافِی  آزمایشگاه  به  و  نمونه برداری  میلی متر 

دانشکدۀ مرمت اصفهان2 فرستاده شد )شکل 2(.

در مرحلة آماده سازی نمونه و قبل از اچ کردن، 
به  نتایج آن  وضعیت آن زیر میکروسکوپ بررسی و 
این شرح بود، محصوالت خوردگی موجود در محیط 
نمونه، به ترتیب شامل نمک های معدنی به رنگ سبز 
است.  دوم   الیة  در  اکسیدی  الیة  و  بیرونی  الیة  در 
پیشرفت محصوالت خوردگی در زمینة فلزی به فرم 
مرز دانه ای  است، به طوری که موجب مشخص شدن 
مورد  نمونة  شده اند.  زمینه  تشکیل دهندۀ  دانه های 

2. مشخصات میکروسکوپ نوری بازتابی )پالریزان(:

OSK 9750 METAL: 6RAPHIC MICROSCOPC 
MODCL   MR-11 OGAWA SELKL CO9LTD OPC 
MODCL MR-11 OGAWA SELKL CO9LTD

را  ریزساختار  زیادی  تا حدود  اچ کردن  از  قبل  نظر 
مشاهده   سطح  در  قلع  از  رگه هایی  و  کرده  نمایان 

می شود )شکل 3(.

پس از اچ کردن نمونه، از آن در زیر میکروسکوپ 
عکاسی شد که نتایج آن بدین شرح است، ساختمان 
شامل  )حکاکی(  کردن  اچ  از  پس  شده  مشاهده 
وجود  از  شواهدی  که  بوده  متغیر  ابعاد  با  دانه هایی 
دندریت ها  چون  طرفی  از  دارد.  دندریتی  ساختار 
دچار استحاله شده اند و کامل نیستند، احتماالً پدیدۀ 
بازپخت3 به صورت ناقص روی شی انجام شده است، 
دانه ها  ساختار  شدن  منظم  باعث  آنیلینگ  چون 

می شود )شکل 4(.

می توان  ناقص   دندریت های  وجود  به  توجه  با 
گفت که تبر ابتدا با تکنیک ریخته گری شکل گرفته 
و سپس تحت عملیات حرارتی به مرحلة آنیل نزدیک 
به طور کامل  آنیلینگ  پدیدۀ  شده است، ولی چون 
روی شی صورت نگرفته، ساختار دندریتی تا حدودی 

قابل مشاهده است. 

در آسیب شناسی اشیای فلزی تاریخی نخستین 
است،  اشیا  این  خوردگی  درباره  سخن  بارزترین  و 

 Annealing .3

شکل 3. بررسی نمونه قبل از اچ کردن، نمایان شدن ریز 
.100X :ساختارها، بزرگنمایی

از  واسطی  حد  کردن،  اچ  از  بعد  نمونه  بررسی   .4 شکل 
.100X :ساختار دندریتی و پدیدۀ آنیلینگ، بزرگنمایی
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آلیاژهای مس از جمله مفرغ نیز از این اصل مستثنی 
برای  مفرغی  شی  یک  ظاهری  وضعیت  نیستند. 
مد  چیز  هر  از  پیش  خوردگی  محصوالت  شناخت 
نظر یک مرمتگر قرار  می گیرد. با شناسایی محصوالت 
خوردگی و آسیب های وارده بر اشیا می توان با دالیل 
روشن علمی برای برطرف کردن بهتر آن ها وارد عمل 

شد )قربانی 1382: 15(.

هنگامی که مس و آلیاژهای آن در خاک مرطوب 
قرار  می گیرند، به مرور ظاهر فلزی خود را از دست 
یک ظرفیتی  مس  سیاه  اکسید  پوشش  و  می دهند 
مدتی  از  بعد  می شود.  تشکیل   آن ها  روی  کوپرو 
به نمکی موسوم  و  اکسید یک ظرفیتی متراکم شده 
نمک  این  می شود.  تبدیل   ارغوانی  قرمز  کوپریت  به 
مجاورت  در  و  مرطوب  هوای  در  خود  نوبة  به  نیز 
اسیدکربنیک از نمک های کربنات مس مثل ماالکیت 
سبزرنگ و آزوریت آبی رنگ پوشیده  می شود و اگر 
در مقابل کلرو قرار نگیرد به عنوان یک الیة محافظ 
می کند  جلوگیری   خوردگی  از  و  کرد  خواهد  عمل 
کلرورها،  وجود   .)301  :1382 هارولد  و  )پلندریت 
این  مرمت  و  حفاظت  برای  بحرانی   و  عمده  مشکل 
این  خوردگی  اثر  بر  زیرا  می کنند،  ایجاد  آثار  گونه 
با  ناپایدار حاصل  می شود که  گونه اشیا، کلرور مس 
در  و  شده  خوردگی  از  تازه ای  مرحلة  وارد  رطوبت 
محیط مرطوب موزه ها، نوعی خوردگی افزایش یابنده  
و  مانند  پودر  فلز  نتیجه، سطح  در  ایجاد می کند.  را 
این مسأله آن قدر در مورد اشیای  لکه لکه  می شود. 
برنزی اتفاق  می افتد که حضور این لکه ها با خال های 
پودر مانند و سبز کمرنگ به خودی خود، روی مس 
از آلیاژ های آن، موجب پیدایش »بیماری  و هر یک 

برنز«  می شود )همان(.

فلز  سطح  شی،  آسیب شناسی  مطالعات  طبق 
پوشیده  سبزرنگ  خوردگی  محصوالت  و  رسوبات  از 
شده است. فعال بودن یون کلر و بیماری برنز در شی 

بیشترین آسیب را به آن وارد می کند و اگر به موقع 
درمان نشود، باعث تخریب بیشتر و از بین رفتن آن 
می شود. همچنین پدیدۀ لزینگ )الیه الیه شدن فلز( 
به طور کاماًل مشهود در تبر به خصوص تیغة آن اتفاق 

افتاده است )شکل 5(.

آنالیزها،  از  حاصل  نتایج  و  آسیب ها  به  توجه  با 
از  استفاده  شامل  مکانیکی  پاکسازی  با  مرمت  روند 
به   B.T.A محلول  از  استفاده   ،S.T.P.P محلول 
عنوان بازدارنده )شکل 6(، وصالی قطعات شی، تثبیت 
نهایی با پارالوئید B72 )شکل 7( در پیش گرفته شد. 

3- نتایج

را  فلزی  مغز  رادیوگرافی4،  تصویر  مستندنگاری  در 
همچنین  داد.  نشان  شی  از  زیادی  بخش های  در 
چشم  با  آن ها  از  بعضی  که  داشت  وجود  ترک هایی 

غیر مسلح هم دیده  می شدند.

وزن شی قبل و بعد از مرمت به ترتیب 317/24 گرم 
و 312 گرم بود. 

آزمایش های  در  کربنات  و  سولفات  کلر،  تست های 
شیمی تر مثبت بود که نشان  می دهد خوردگِی فلز، 
ناشی از وجود کلر  است. pH سنجی عدد 6 را نشان 

داد که نشانة اسیدی بودن شی به میزان کم بود.

آنالیز پراش پرتو ایکس )XRD(، محصوالت خوردگی 
شی را به ترتیب باال بودِن مقدار پاراتاکامیت، کوپریت 

و آتاکامیت نشان داد. 

آزمایش های  و  تر  شیمی  آزمایش های  به  توجه  با 
XRD؛ کلر ناشی از وجود خوردگی، کربنات مربوط 
به وجود کلسیت و سولفات از ترکیبات ژیپس در الیة 

4مشخصات دستگاه رادیوگرافی مورد استفاده در پژوهش: 
MODEL 1253 GENIUS
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.6X :شکل 5. بررسی آسیب نگاری از تیغۀ تبر به صورت بصری و از انتهای تبر زیر لوپ، بزرگنمایی

شکل 6. غوطه وری شی در BTA 4% و سپس قرار دادن آن در هوای آزاد.

شکل 7. وصالی قطعات شی توسط رزین اپوکسی و تثبیت نهایی آن با پارالوئید %3.

کانتامینوس است و الیه های اصلی در فلز، الیه های 
)الیه  بروشیت  )پاراتاکامیت(،  مس  بازی  کلریدهای 

فسفاته( و کوپریت )اکسید مس( است.  

ریخته گری  تکنیک  با  شی  متالوگرافی،  نتایج  طبق 
روی  بازپخت  پدیدۀ  همچنین  است.  گرفته  شکل 

نمونه قابل مشاهده  است.

تست آگار-آگار برای شناسایی پیشرفت بیماری برنز، 
مسائل  پاره ای  خاطر  به  سیلیس  تست  بود.  مثبت 

بی نتیجه ماند.

استفاده از S.T.P.P 5% برای زدودن کلر و رسوبات 
عنوان  به   %3  BTA از  استفاده  همچنین  شی، 
از  بعد  ولی  بود  رضایت بخش  ابتدا  در  بازدارنده، 
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شکل 8. وضعیت شی قبل و بعد از مرمت.

از  نشان  آگار-آگار  مجدد  تست  ماه،  چند  گذشت 
فعالیت نمک ها  می داد. بنابراین از BTA 4% در زمان 

طوالنی تری استفاده شد.

نسبت  به  اپوکسی  رزین  با  جداشده  قطعات  وصالی 
یک به یک صورت گرفت.

تثبیت شی با پارالوئید 3% انجام شد.

4- بحث و نتیجه گیری

از آنجا که خاک منطقة هفت تپه کلرور، کربنات 
و سولفات بسیاری دارد، وقتی این عوامل با رطوبت 
شود،  همراه  است  خوزستان  اقلیم  که خاص  زیادی 
این  تاریخِی  فلزات  برای  را  نامساعدی  بسیار  شرایط 
منطقه فراهم  می کند )چه آن هایی که هنوز مدفون 
بنابراین  شده اند(،  کشف  که  آن هایی  چه  و  هستند 
برای جلوگیری از تخریب بیشتر و حفاظت این گونه 
صورت  در  حتی  کاوش  از  بعد  که  است  الزم  آثار، 

مرمت نکردن، رطوبت پیرامون اشیای فلزی را تقریباً 
تا  بین 18  را  و دمای محیط  تا 40 درصد  بین 35 
حالت  عماًل  داشت. چون  نگه  سانتی گراد  درجه   24
رفته و مجدداً  بین  از  اطرافش  با محیط  تعادل شی 
از  بعد  شرایط  این  می شود.  فعال  خوردگی  واکنش 
بیماری  تا  نیز توصیه  می شود  انجام عملیات مرمتی 

برنز قابل برگشت نباشد.

پیشنهاد می شود که نگهداری شی درون محفظة 
ویژه ای از جنس شیشة پالستیک )پلکسی گالس( در 
مجاورت سیلیکاژل و ثابت نگه داشتن دما و رطوبت 
در شرایط استاندارد )دمای C25°-15 و رطوبت 40-
35 درصد( انجام شود. دماسنج و رطوبت سنج داخل 
ویتریِن آثار فلزی در موزه، برای کنترل راحت تر دما 
و رطوبت محیط داخل ویترین قرار گیرد، از آنجا که 
مهیا کردن شرایط در حال حاضر در موزۀ هفت تپه 
دوبارۀ  نفوذ  از  جلوگیری  برای  نبود؛  امکان پذیر 
رطوبت، مقداری سیلیکاژل درون جعبة نگهداری تبر 

گذاشته و به مخزن منتقل شد )شکل 8(.
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چکیده 

هنگامی که انسان در مسیر رشد و عقالنیت به 
تدوین اهداف و مقاصد در هر اموری می پردازد، برای 
به طرح  اهداف،  به سوی  یافته  و سامان  منظم  نیل 
داشتن  دارد.  نیاز  منسجم  مدیریتی  گذاری  پالن  و 
پالن مدیریت به عنوان ابزاری در خدمت مدیریت و 
رهبری آگاهانه مورد توجه قرار داشته و تضمین کنندۀ 
دستیابی به سرانجام و یا روند مطلوبی است که یک 
سازمان به سوی آن در حرکت است . پالن مدیریت 
)Managment Plan(، به نوعی تفکر قبل از عمل 

و پایش حین عمل محسوب می شود و عبارت است  
از تصمیم گیری و تشخیص کارهای درست بر اساس 
آن  بر  تکیه  با  تنها  نداشته ها،  و  داشته ها  ظرفیت ها، 
این  می گردد.  تعیین  اساسی  اهداف  به  نیل  راه های 
به موضوع و هدف، شیوه های  برنامه ریزی بسته  نوع 
راه  چراغ  گوناگونی  حوزه های  در  و  داشته  مختلف 
میراث  سایت های  بود.  خواهد  سازمان  یک  حرکت 
و  شناسایی  حفاظت،  نیازمند  که  رو  آن  از  جهانی، 
نیاز  انسانی  نیروهای  از  سازمانی  به  هستند،  معرفی 
از  حفاظت  موضوع  سرعت،  به  امر،  همین  دارند. 
این  به  می دهد.  پیوند  مدیریت  موضوع  به  را  آن ها 
دلیل، ضروری است که با مروری بر دانش مدیریت، 
پیوند این دانش با موضوع سایت های میراث جهانی 
واکاوی شود. از این رو است که تهیة پالن مدیریت 
ارزش های  حاوی  که  جهانی  میراث  محوطه های  در 
اولین  است،  معماری  اجتماعی،  فرهنگی،  تاریخی، 
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حلقه از مجموعه اقداماتی است که در فرآیند حفاظت 
و نگهداری اینگونه آثار صورت می پذیرد. 

میراث  مدیریت،  پالن  مدیریت،  کلیدی:  واژگان 
جهانی، چغازنبیل.

مقدمه 

دربارۀ مدیریت در حوزۀ میراث فرهنگی و اموال 
و دارایی های آن، در قالب کتاب و مقاله نوشته های 
زیادی به چاپ رسیده و نظریه پردازان قابلی در این 
 Ringbeck 2008; Cleere( حیطه اظهار رأی کرده
برنارد  و   2010; Worthing and Bond 2008
1394( و مؤسسات و سازمان های مختلف نیز اصول 
 ICOMOS( و روش های مختلفی را تنظیم کرده اند
 1990; 2017a; Canada ICOMOS 2008a;
 2008b; Japan ICOMOS 2010; Natural
 England 2008; Heritage Council of
 Victoria 2010; Council of  Europe 1989;
 Australian Government 2006; SAHRA
شاید  نظریه پردازان  شاخص ترین  از   .)2010
مدیریت  زمینة  در  شده  نوشته  کتاب  معروف ترین 
در  که  باشد  یوکیلهتو  و  فیلدن  نوشتة  نیز  میراث 
آن به تدوین اصول و شاخص هایی که در “مدیریت 
توجه  باید  جهانی”  محوطه های  و  جهانی  میراث 
داشت، پرداخته اند )1386(. سازمان های مختلف نیز 
نقاط دنیا پژوهش ها و پروژه های مختلفی  اقصی  در 
انجام داده اند که تجربیات آن ها در دسترس است و 
بارۀ تجربیات و گزارش ها  با خوانش چند  مقاله  این 
دست  این  از  است.  شده  تدوین  نگارندگان  توسط 
ایکوموس،  عملیاتی  پروژه های  به  می توان  اقدامات 
اشاره داشت.  ایکروم  یا پژوهش های  و  موسسة گتی 
مدیریت  زمینة  در  نیز  مهمی  منشورهای  همچنین 
تحلیل  و  بررسی ها  در  که  شده  تدوین  میراث 
قرار  مقاله  این  نگارندگان  استفاده  مورد  مدیریت ها 

استخراج  به  منتج  آن ها  بارۀ  و خوانش چند  گرفته؛ 
متن پیش رو شده است. منشور بورا، منشور نیوزلند، 
راهنمای صالله، ایکروم و راهنمای عملیاتی یونسکو 
از مهم ترین آن منابعی هستند که مورد استفاده قرار 
 Australian ICOMOS 1979; New( گرفته اند
 Zealand ICOMOS 2010; ICOMOS
 2017b; UNESCO 2013; UNESCO

.)World Heritage Center 2017

نظریه پردازی  به  که  است  دانشی  مدیریت، 
درگیر  انسانی  نیروهای  مناسبات  سازمان دهی  برای 
اجرای  و  اهداف  سوی  به  آن ها  هدایت  و  موضوع  با 
برنامه ها می پردازد )رضاییان  1396( و پالن مدیریت 
چگونگی  بر  که  اســت  ســندی  جهانی  میراث  در 
یک  میراثی  غیر  و  میراثی  ویژگی های  از  مراقبت 
مکان متمرکز می شود. این سند می تواند شامل پالن 
و  عملی  شرایط  در  شود.  آن  مؤلفه های  یا  حفاظت 
اجرا، این اسناد فراتر از پالن حفاظت می روند و شامل 
ممکن  که  می شوند  اقتصادی  و  سیاسی  ویژگی های 
 GETTY( است بر اســتفاده از مکان تأثیر بگذارند
نه فقط  این ســند  توجه داشــت که  باید   .)2009
معماری،  از  )اعم  میراثی  ارزش های  و  ویژگی ها  بر 
بلکه  است  متمرکز   )... و  طبیعی  باستان شناختی، 
مسائل و چالش های دیگر مانند چالش های سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی را در نظر می گیرد. مدیریت یک 
مکان شـــامل انتخاب های آگاهانه در مورد آنچه که 
الزم  اقدامات  انجام  و  بیافتد  اتفاق  مکان  برای  باید 
شــامل  مدیریت  اســت.  انتخاب ها  آن  تحقق  برای 
طیف گســترده ای از اقدامات و تصــمیم های ممکن 
محوطه،  به  مربوط  امورات  تصــویب  مانند  اســت، 
ایجاد گروه ها و فرآیندهای مناســب تصــمیم گیری، 
ارتقای ارزش و اهمیت مکان، تصمیم به بازگشایی یا 
بسته نگه داشتن محوطه برای مدیریت بازدید کننده ها   

 .)GETTY 2009(
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شکل 1. ویژگی های پالن مدیریت.

تعاریف 

عبارت  »پالن«  آکسفورد1  واژه نامة  طبق  پالن؛ 
است از: مجموعه ای از اقدامات به منظور دستیابی به 
چیزی، مخصوصاً اقداماتی با جزئیات تمام. هم چنین 
تعریف  این چنین  »پالن«  نیز  النگمن2  واژه نامة  در 
دستیابی  برای  اقدامات  از  مجموعه ای  است:  شده 
با  اقدامات  این  که  به خصوص  آینده،  در  چیزی  به 

جزئیات فراوان در نظر گرفته شوند. 

از  یکی  بتوانیم  را  مدیریت  شاید  مدیریت3،   
امروز  بشر  اجتماعی  زندگی  در  فعالیت ها  مهم ترین 
این فعالیت است که  بدانیم. در عصر حاضر به مدد 
از  می یابند،  تحقق  سازمان ها  اهداف  و  مأموریت ها 
منابع و امکانات موجود بهره برداری می شود، توانایی 
و استعداد انسان ها از قوه به فعل در می آید. مدیران 
در انجام وظایف خود فرآیندی را دنبال می کنند که 
شامل اجزایی چون برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت 
و کنترل، انگیزش، ارتباطات، هدایت و تصمیم گیری 
است. مجموعة این فعالیت  هاست که مدیریت را شکل 
می دهد و هماهنگی و نیل به هدف را میسر می سازد 

)الوانی 1395(.

Oxford Dictionary .1

Longman Dictionary .2

Management .3

سازمان و مدیریت در جمع بندی آخرین متون 
شده اند:  تعریف  و  توصیف  بدین گونه  دانشگاهی، 
از  متشکل  درونی  ساختار  دارای  مدیریتی  نهاد  هر 
نیروهای انسانی است که بر حسب جایگاه، تخصص، 
نظم  و  شده  رده بندی  آن ها،  وظیفه  و  مسئولیت 
اصلی  انگیزۀ  که  ساختار  این  اصلی  هستة  می یابند. 
تشکیل دهندۀ سازمان است، بر مرکزی ترین نیروهای 
با  سازمان،  بخش های  سایر  است.  استوار  متخصص 
مناسبات  تسهیل  آن ها،  فعالیت  سامان دهی  وظیفة 
دسترس،  در  و  موجود  امکانات  از  بهینه  استفادۀ  و 
وهلة  در  سازمان  هر  رو،  این  از  می یابند.  موجودیت 
اول به دو بخش مرکزی یا صف و پیرامونی یا ستاد 
تقسیم می شود. تشخیص دقیق این که چه نیروهایی 
به  ستاد،  جزء  نیروهایی  چه  و  هستند  صف  جزء 
همیشه  اما  بازمی گردد،  سازمان  تشکیل  هدف های 
سازمان ها  در  را  نیرو  دو  این  دقیق  مرز  نمی توان 
در  مستقیم  طور  به  صف،  نیروهای  داد.  تشخیص 
برای  می گذارند.  تأثیر  سازمان  هدف های  پیش برد 
نیروهایی  چغازنبیل،  جهانی  میراث  سایت  در  مثال 
پژوهندگان  حفاظت گران،  باستان شناسان،  چون 
تاریخی، مردم شناسی، فرهنگ و جامعه شناسی، جزء 
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نیروهای صف قلم داد می شوند. نیروهای ستاد نیز از 
نیروهایی تشکیل می شوند که رابطة غیر مستقیم با 
حفاظتی،  اداری،  کارکنان  و  دارند  مدیریت  موضوع 
آن ها  جمله  از  ترابری  و  حساب داری  کارگزینی، 
و  تعداد  به  ستاد،  نیروهای  ترکیب  و  تعداد  هستند. 
نظر  از  و  دارد  بستگی  نیروهای صف  فعالیت  میزان 
به  نیروهای صف،  ترکیب  تعیین  از  پس  باید  زمانی 

سازمان دهی ستاد اقدام کرد.

پالن مدیریت شامل برنامه ای است با جزئیات 
زیاد و مجموعه ای از اقدامات که به نیت مدیریت یک 
برنامه  این  می شود.  تدوین  آینده،  و  حال  در  مکان 
مادی  و  انسانی  منابع  مؤثر  کارگیری  به   بر  مبتنی 
است  متمرکز  هدف دار  فعالیت های  روی  بر  و  است 

.)GETTY 2008(

اهمیت پالن مدیریت در میراث جهانی چغازنبیل 

همواره در امر بازسازی جوامع، از مطالعة تاریخ 
آینده درس  و  امروز  به جامعة  برای خدمت  گذشته 
جهانی  جامعة  در   .)1396 )رضاییان   می شود  گرفته  
زمینه های  اکثر  در  مدیریتی  مهارت های  مدرن، 
امر  این  شده اند.  تبدیل  سرمایه  یک  به  فعالیتی 
می تواند به زمینه های مشترک سیاست و اداره کردن 
و افرادی که تصمیمات و نظارت های الزم برای اجرای 
انجام می دهند و به رشد و ثبات  اهداف مشترک را 
دست می یابند اشاره داشته باشد. تدوین دستورالعمل، 
برنامه های  بر  که  است  عواملی  تحلیل همة  مستلزم 
زمینة   در  تأثیر می گذارند.  بلند مدت  و  کوتاه مدت 
میراث، مدیریت روند مشابهی را دنبال خواهد کرد. با 
این وجود این مدیریت لزوماً باید مبتنی بر یک پایة 
فرهنگی غیر رسمی و همسو سازی اولویت های غالباً 

متفاوت باشد )یوکیلتو 1387(.

نقش  و  اهمیت  که  جهانی،  میراث  محوطه های 
با  شده،  شناخته  امروزی  جوامع  در  آن  ها  محوری 

مسائل و چالش های پیچیده ای مواجه اند که در رأس 
آن ها می توان به جهانی شدن، توسعه های نامطلوب، 
تغییرات اقلیمی، سیاست و گردشگری اشاره کرد. با 
این چالش ها میراث جهانی بیش از هر زمان دیگری 
بهینه  مدیریت  دارد.  محافظت  و  مدیریت  به  نیاز 
عالوه  که  دارد  مناسب  مدیریت  پالن  یک  به  نیاز 
آن،  از  صیانت4  و  میراثی  مکان  ارزش های  حفظ  بر 
پاسخ گوی نیازهای خود مکان و نیازهای ذینفعان و 
مردم در ارتباط با مکان باشد. بنابراین تهیه و تدوین 
مواجهه  به  منظور  دقیقی  برنامة  که  مدیریتی  پالن 
بلند  و  مدت  میان  مدت،  کوتاه  در  چالش ها  این  با 
تضمین  و  مکان  ارزش های  از  حفاظت  برای  مدت 
ضرورت  باشد،  داشته   را  آینده  نسل  به  آن  انتقال 
 UNESCO 2013; Simmond and( یابد  می 

 .)Thomas 2015

با  بسیار  مجموعه ای  چغازنبیل،  جهانی  میراث 
و  توجه  و  است  بین المللی  و  ملی  در سطح  اهمیت 
معطوف  آن  به  و جهان  ایران  مردم  از  بسیاری  نگاه 
است. از این رو، هر کنشی دربارۀ آن، با واکنش های 
آن  بازخوردهای  و  بود  خواهد  همراه  زیادی  بسیار 
دامنه های گسترده ای را در برخواهد گرفت. مدیران 
مدیران  و  فرهنگی  میراث  کالن  برنامه ریزان  و 
اندر کار مدیریت سایت میراث جهانی  محلی دست 
چغازنبیل با وقوف به این حساسیت، حضور هر عامل 
جدید و خارج از برنامه و محاسبه نشده را، به دلیل 
نگرانی  و  اضطراب  با  شدیدشان،  مسئولیت پذیری 
محلی،  جامعة  گسترش  و  حضور  می کنند.  دنبال 
حوزۀ  و  حریم  در  مسئول  غیر  سازمان های  دخالت 
از جمله توسعة بی رویه صنایع پیرامونی، وقوع  نفوذ 
همچون  غیرمترقبه  حوادث  بروز  احتمال  و  خطرات 
سیل، آتش سوزی و زلزله، از جمله این عوامل هستند 

 .)UNESCO 2013; Badia 2011(

Safeguard .4
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.)UNESCO 2013 شکل 2. چالش ها و ضرورت های مدیریت مکان های میراثی )بر گرفته از

عمیق  پیوند  تاکنون  متاسفانه  که  محلی،  مردم 
میراث  مجموعة  با  را  اقتصادی  و  هویتی  فرهنگی، 
جهانی برقرار نکرده اند، با توجه و برنامه ریزی می توان 
این پیوند را که در مرحلة  از شکل گیری  بارقه هایی 
نطفه ای است گسترش داد. به هر حال، مردم محلی 
به این مجموعة میراث جهانی به صورت ابزاری نگاه 
این مجموعه چه  که  آن هستند  مترصد  و  می کنند 

منافعی برای معیشت آنان در پی دارد. 

در  استانی،  و  شهرستانی  محلی،  مسئوالن 
سازمان هایی به غیر از میراث فرهنگی، ضمن احترام 
پی  در  آن ،  اهمیت  به  وقوف  و  فرهنگی  میراث  به 
اقتصادی و اجتماعی  به ضرورت های سیاسی،  پاسخ 
این نظر، هنگام  از  کوتاه مدت و میان مدت هستند. 
اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  منافع  میان  انتخاب 
را  اول  و هویتی، دستة  منافع دراز مدت فرهنگی  و 
ترجیح می دهند و این زنگ خطر اهمیت تدوین پالن 

مدیریت را دو چندان می کند . 

میراث  مدیریت  طرح  مطالعاتی  عرصة  بنابراین 
نیروهای  کشمکش  عرصة  چغازنبیل،  جهانی 
گوناگون و نه نیروهای متخاصم است که سامانه ای از 
فرآیندهای متعادل برای پاسخ به منافع همة گروه ها 

و میراث جهانی، از جمله اهداف و ضرورت های پالن 
پالن  تهیة  رو  این  از  بود.  خواهد  جدید  مدیریت 
مدیریت “میراث جهانی چغازنبیل” اهمیتی بیش از 
پیش میابد و بایستی در راس امور  قرارگیرد تا از این 
رهگذر شناسایی، تحلیل و استنتاج مولفه های موثری 
طبیعی  پیرامون  محیط  کالبدی،  شرایط  همچون 
مجموعه،  مدیریت  تشکیالت  روستایی،  بستر  و 
مدیریت  آموزش،  و  معرفی  نظام  اقتصادی،  نظام 
نقش  پایش،  و  طرح ها  تحقق پذیری  بهره برداری، 
جامعة متولیان و ذینفعان، منابع و مدیریت بُحران در 
یک نظام هماهنگ و یکپارچه مدیریت، برقرار شود. 

این طرح، جهت دهی و تمرکز بر اهداف را ایجاد 
و  فعالیت ها  وحدت بخش  می بایست  و  کرد  خواهد 
اقدامات شود، فرصت ها و تهدیدها را مشخص  کند، 
در  را  زمان  با  منابع  شایستة  و  بهینه  انطباق  امکان 

بستر مشارکت ذینفعان فراهم  آورد.

نتیجه گیری

با  مطابق  جهانی  میراث  در  مدیریت  موضوع 
قوانین داخلی و مقررات بین المللی، نیازمند حفاظت 
از ارزش ها و صیانت از آن ها با رعایت اصالت و سالمت، 
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پژوهش و معرفی بیش از پیش است. بنابراین برای 
میراث  مدیریت  همچون  سازمانی  هر  شکل گیری 
دارای  مدیریت،  موضوع  شناخت  چغازنبیل،  جهانی 
جنبه های  دارای  موضوع  این  است.  فراوانی  اهمیت 
ساختار  و  است  آن ها  از  متأثر  و  بیرونی  و  درونی 
مدیریت  موضوع  پایداری  و  تعادل  با هدف  سازمانی 
مجموعة میراث جهانی چغازنبیل، از راه مهار عوامل 
تأثیرات  افزایش  و  مخرب  تأثیرات  کاهش  اثرگذار، 
افزایش  و  بیرونی  مناسبات  تسهیل  بهبوددهنده، 
کیفیت  و  کمیت  می گیرد.  شکل  سازمان  کارایی 
سازمان، متناسب با موضوع، اهمیت و حساسیت آن 
و مقدار فعالیت هایی که باید بر روی آن موضوع انجام 

شود تعیین می شود.

چغازنبیل«  جهانی  میراث  »پایگاه  مدیریت 
درهماهنگی با مدیریت کالن میراث فرهنگی استان 
شناخت،  نگهداری،  حفاظت،  هدف  با  خوزستان 
تفسیر و تداوم حیات مجموعة تاریخی »چغازنبیل« 
و نقش آفرینی حداکثر این مجموعه در بستر کالبدی، 
محیطی، اجتماعی فرهنگی و اقتصادی، تالش دارد به 
شیوۀ کاماًل علمی، مدیریت و رهبری این مجموعه را 

در گذر زمان به پیش ببرد.
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استفاده از اکستیشن ArcCN-Runoff تحت نرم افزار 
  ArcGIS
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چکیده

 ESRI شرکت  که  سخت افزار هایی  از  یکی 
داده  اختصاص   ARCGIS نرم افزار  توسعة  برای 
است.   ARC CN-RUNOFF اکستینشن  است، 
Curve- توانایی مشخص این ابزار استفاده از روش

number برای محاسبة میزان رواناب به وجودآمده، 
بعد از نفوذ باران روی هر حوزه آبخیز است.

با استفاده از این ابزار می توان رواناب ایجادشده 
ماهانه  روزانه،  ساعتی،  صورت  به  را  منطقه  هر  در 
میزان  کردن  مشخص  برای  کرد.  محاسبه  ساالنه  و 
زیرحوزه های  از  بخش  هر   CN منحنی  شمارۀ 
الحاقی  جدول  از  می توان  منطقه  هیدرولوژیک 

نرم افزار که فهرستی کامل از کلیة شرایط حوزه های 
متفاوت را در خود جای داده است و یا در ابتدا این 
اطالعات را در فایل کاربری اراضی منطقه قرار داد و 

مستقیماً میزان رواناب را محاسبه کرد.

واژگان کلیدی: محاسبة رواناب، بارندگی، نرم افزار 
 .CN منحنی ،Arc-GIS

مقدمه

مطالعة رابطة بارش-رواناب یکی از مباحث مهم 
انجام  و  آبخیز  حوزه های  مدیریت  و  هیدرولوژی  در 
منظور  است. بدین  خاک  و  آب  حفاظت  اقدامات 
روش هایی  و  گرفته  دنیا صورت  در  زیادی  مطالعات 
بارندگی مشخص  از یک  رواناب حاصل  برآورد  برای 
ارائة مدل های  برای  ارائه شده است. دالیل مختلفی 
مسأله  این  اصلی  دلیل  دارد.  وجود  بارش-رواناب 
هیدرولیکی  مشخصات  اندازه گیری  در  محدودیت 
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با  که  ایران  نظیر  کشورهایی  در  مطالعه  این  است. 
کمبود ایستگاه هیدرومتری مواجه اند جزو ضروریات 
ظرفیت  از  بارندگی  شدت  هرگاه  می شود.  محسوب 
از  حاصل  آب  از  بخشی  باشد،  بیشتر  خاک  نفوذ 
بارندگی، در سطح حوضه باقی می ماند. این آب پس 
از پرکردن گودی های سطح زمین در امتداد شیب به 
راه می افتد و از طریق رودخانة اصلی از حوزه خارج 
می شود. به این بخش از بارندگی که می توان مقدار 
سطحی  رواناب  کرد  اندازه گیری  رودخانه  در  را  آن 

می گویند )حجاری زاده و صالحی پاک 1381(. 

عوامل متفاوتی در ایجاد رواناب موثرند که به دو 
مانند  الف: عوامل آب وهوایی  تقسیم می شوند.  گروه 
و  بارش  بارش، فصل  بارش، مدت  نوع  بارش،  شدت 
شیب  مانند  ب: عواملی  گیاهی،  پوشش  همچنین 
)رضایی  خاک  نفوذ پذیری  و  آبراهه ها  تراکم  زمین، 

 .)1385

برای برآورد رواناب یک حوزه روش های مختلفی 
هیدرومتری  ایستگاه  که  حوزه هایی  در  دارد.  وجود 
دارند، برآورد رواناب به راحتی امکان پذیر است، ولی 
در حوزه هایی که ایستگاه هیدرومتری ندارند، این کار 

ساده نیست. در این گونه حوزه ها با استفاده از روش 
را  رواناب  آنالیز منطقه ای سیالب می توان  یا  تجربی 
محوطة  1383(. در  )علیزاده  کرد  برآورد  حوزه  در 
خندق های  مهار  برای  چغازنبیل،  جهانی  میراث 
به  نیاز  اول  در وحلة  آبی  فرسایش  اثر  بر  ایجادشده 
که  است  و سیالبی  رواناب  محاسبة حجم  و  بررسی 
تا  می شود،  جاری  خندق ها  این  در  بارش  زمان  در 
بتوان با توجه به این حجم سیالب اقدام به طراحی 
این  به  کرد.  رسوب گیر  و سد های  محافظ  سازه های 
در محاسبة  دقیق ترین روش موجود  است که  دلیل 
این  برای   ARC CN-RUNOFF رواناب،  حجم 

منظور انتخاب شد.

برای  رفته  به کار  تجربی  روش های  جمله  از 
»شمارۀ  روش  سطحی  رواناب  میزان  محاسبة 
حفاظت  سازمان   ،)Curve Number( منحنی« 
منابع ملی آمریکا )NRCS( است )مهدوی 1382(.

جمله  از   ARC CN-RUNOFF ابزار 
 ARCGIS اکستینشن های قابل افزایش به نرم افزار
روش  این  مختص  را  آن   ESRI شرکت که  است 
کالیبره کرده است و شامل جدول1 شماره منحنی ها 

  Index.dhf .1

.Arc CN-Runoff جدول 1. روند نمایش مراحل کار و آماده سازی
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)میزان   S فاکتور  میزان  در  محاسبه  برای   )CN(
این  از  استفاده  برای  می شود.  خاک  نفوذپذیری( 
 ،)LandUse( اراضی  کاربری  فایل  به  احتیاج  ابزار 
گروه های  حاوی   )Soil( خاک شناسی  و   )1 )شکل 
هیدرولوژیکی )شکل 2( منطقه است که با توجه به 
بود  GIS خواهد  پردازش در محیط  قابل  جدول 2 

.)Xiaoyong Zhan 2004(

فایل  برای  هیدرولوژیکی،  گروه  انتخاب  با 
 LandUse برای  اراضی  کاربری  و  خاک شناسی 
نام  به  واحد  فایل  به یک  و  کرده  یکدیگر متصل  به 

LanSoil تبدیل کرد. 

فاکتور  دو  شامل  حاصل،   LandSoil فایل 
به  اراضی  کاربری  و  خاک  هیدرولوژیکی  گروه های 
صورت مشترک است. با انتخاب ابزار CNTools و 
 Select landsoil RunOff )جدول 3( در بخش 
بخش  در  LandSoil ساخته می شود.  فایل   ،layer
 Land_Use in LandSoil Layer تنظیمات 
 HydroGroup بخش  در   ،LandUse ستون 
گروه هــای  ستون   Field LandSoil Layer
 Setting lndex.dbf قسمت  در  و  هیدرولوژیک 
برای  و  می شود  وارد  را  نرم افزار  CN های  جدول 

به  منطقه  متفاوت  کاربری های  بین  ارتباط  ایجاد 
 Land_Use Field مربوطه در بخش CN شمارۀ
in index.dbf الیة اشتراکی LandUse را انتخاب 
بر  زمین  از  بخش  هر  منحنی  تعیین شمارۀ  برای  و 
  Match SubClass of از  آن  کاربری  اساس 

Land_Use استفاده می شود )شکل 3(.

در  به دست آمده  رواناب  میزان  حاصل شده  فایل 
هر بخش از منطقه است )شکل 4( که بر اساس رابطة 

زیر مورد محاسبه توسط نرم افزار قرار گرفته است.

یا  بارندگی  ارتفاع   :P
 24 بارندگی  میانگین 

 (mm) ساعته

)mm( ارتفاع رواناب سطحی بر حسب :Q

S: مقدار ذخیرۀ سطحی )تلفات کل بارش( از رابطة 
زیر به دست می آید.

مقدار S در رابطه 
با نوع پوشش و نحوۀ بهره برداری از اراضی و وضعیت 
سطح خاک از نظر نفوذپذیری و داخل خاک از نظر 
انتقال است. بارندگی های متوالی مقدار S را کاهش 

معبد  باستانی  محوطۀ  اراضی  کاربری  نقشۀ   .1 شکل 
چغازنبیل.

باستانی  محوطۀ  هیدرولوژیکی  گروه های  نقشۀ   .2 شکل 
معبد چغازنبیل.
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.Perorm Intersect جدول 2. جدول

.lndex به جدول LandSoil  جدول 3. جدول ارتباطی فایل های

و  زهکشی  و  خوردن  هوا  برای  خاک  به  و  می دهد 
تبخیر و تعرق فرصتی نمی دهد. در نتیجه برای S یک 
مقدار حداقل و یک مقدار حداکثر به دست می آید که 

بستگی به رطوبت قبلی خاک دارد.

CN: شماره منحنی 

اصلی،  مشخصة  سه  اساس  بر   CN مقدار   
از زمین و شرایط  مشخصات خاک، نوع بهره برداری 
به  توجه  با  قبلی خاک محاسبه می شود که  رطوبت 
متفاوت بودن اراضی از لحاظ کاربری و خاک شناسی 
به  کاربری  هر  در  خاک  بودن  متشابه  همچنین  و 
دست آمده است )Bhuyan 2002(. مقدار CN بین 
0- 100 متغییر است. در CN برابر صفر روانابی از 

بارندگی حاصل نمی شود و در CN برابر 100، تمامی 
بارش در سطح زمین جریان می یابد و ارتفاع رواناب 
برابر بارندگی است )Arnold 1996(. برای احتیاط 
این روش نباید برای CN کمتر از 40 مورد استفاده 
این حالت خطای محاسبه زیاد  قرار گیرد، چون در 
خواهد بود. پس از تعیین نقشة CN منطقه بر اساس 
فرمول مربوطه مقدار  S یا میزان تلفات کل محاسبه 

می شود.

نتیجه گیری

در   Arc CN-Runoff نرم افزار  استفاده از 
که  می دهد،  را  امکان  این  رواناب  ارتفاع  محاسبة 
یا  ماهانه  روزانه،  صورت  به  بارش  هر  برای  همواره 
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معبد  باستانی  محوطۀ  CN های  شماره  نقشۀ   .3 شکل 
چغازنبیل.

معبد  باستانی  محوطۀ  رواناب  ارتفاع  نقشۀ   .4 شکل 
چغازنبیل.

نباشد.  پیچیده  محاسبات  به  نیازی  دیگر  ساالنه، 
بارش  ارتفاع  میزان  وارد کردن  با  تنها  بلکه می توان 
به  نرم افزار  در  نظر  مورد  قسمت  در  صورت گرفته 
صورت دقیق و سریع، ارتفاع رواناب و حجم سیالب را 
مورد محاسبه قرار داد، و یا با وارد کردن ارتفاع بارش 
آتی  برای سیالب های  متفاوت  بازگشت های  دورۀ  با 
بنا های  به  وارده  احتمالی  خسارات  از  و  برنامه ریزی 
معبد جلوگیری  باستانی  تاریخی موجود در محوطة 
کرد و مدیریت بحران دقیقی از اتفاقات آینده داشت.
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چکیده

تعیین دمای هوا در محاسبات بیالن انرژ ی، مطالعات 
زیست محیطی و منابع طبیعی از اهمیت چشمگیر ی 
محدود  میان تعداد  در این  برخوردار است. 
ایستگاه های هواشناسی برای تعیین دما ی هوا در 

مقیاس های بزرگ مکانی از جمله مشکالت پیِش رو 
است. استفاده از فناوری سنجش  از دور به دلیل دید 
وسیع و یکپارچه و به روز بودن تصاویر ماهواره ای، 
گزینة مناسبی در برآورد این پارامتر به نظر می رسد. 
در این مقاله برای برآورد دمای سطح محوطة میراث 
جهانی معبد چغازنبیل از تصاویر ماهواره ای لندست 
ETM+ ،TM و لندست 8 استفاده شد. همچنین 
داده های  از  محاسبه شده  دمای  کالیبراسیون  برای 
 18 در  هفت تپه  کلیماتولوژی  ایستگاه  زمینی 
کیلومتری محوطه استفاده شد. بر اساس محاسبات 
میزان  بین  منطقی  ارتباط  ایجاد  در  سعی  منتجه 
محوطة  سطح  در  ایجادشده  خندقی  فرسایش های 
بین  باال  همبستگی  از  نشان  نتایج  شد.  چغازنبیل 
محاسبه شده  خاک  سطح  دمای  و  زمینی  داده های 
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دارد.   0/97 سطح  در  ماهواره ای  تصاویر  توسط 
همچنین با برازش تصاویر دمایی حاصله با عکس های 
هوایی مشخص شد مناطقی که دچار فرسایش شدید 
دمای  بیش ترین  نیز  دمایی  نظر  از  خندقی شده اند، 
سطح خاک را دارند. این مسأله نشان از تأثیر باالی 
و  سطح  از  تبخیر  میزان  آن  تبع  به  و  خاک  دمای 
ایجاد شرایط مطلوب برای تخریب ها و فرسایش های 

طبیعی را دارد.

 ،ETM+و TM تصاویر  لندست،  کلیدی:  واژگان 
کلیماتولوژی، چغازنبیل، فرسایش خندقی.

مقدمه

سنجش ازدور  از  شاخه ای  حرارتی  سنجش ازدور 
تفسیر  و  پردازش  مورد  در  که  می شود  محسوب 
قرمز  مادون  ناحیة  در  به دست آمده  داده های 
بحث  الکترومغناطیسی  طیف   )TIR( حرارتی1  
از سنجش ازدور حرارتی به نسبت داده های  می کند. 
سنجش ازدور  انعکاسی به علت قدرت تفکیک  مکانی 
متفاوت این دو نوع داده، معموالً در برخی مطالعات 
مانند طبقه بندی صرف نظر می شود. امروزه به علت 
و  جهان  در  حرارتی  سنجش ازدور  مطالعات  اهمیت 
پایه  تحقیقات  ضرورت  محققان  از  بسیاری  ایران، 
توسعة  مختلف،  مواد  طیفی  بازتاب های  مورد  در 
پیشنهاد  را  حرارتی  باندهای  کاربردهای  و  فناوری 
دمای هوای   .)245  :1385 پناه  )علوی  کرده اند 
 2)LST( نزدیک سطح زمین و دمای سطح زمین 
هیدرولوژ یکی،  مطالعات  از متغیرهای کلیدی در 
فرآیندهای  و اقلیمی اند و بسیاری از  اکولوژیکی 
سطح زمینی مانند فتوسنتز، تنفس، تبخیر توسط 
در این راستا آگاهی از  می شوند.  دمای هوا تنظیم 

Thermal Infrared .1

 Land Surface Temperature (LST( .2

تغییرات مکانی دمای هوا در مقیاس های وسیع برای 
و  هواشناسی  بررسی های اقلیمی،  انجام مطالعات و 
هیدرولوژ یکی الزم به نظر می رسد. از جمله روش های 
دمای هوا،  مرسوم برای بررسی تغییرات مکانی 
استفاده از روش های رگرسیون و درون یابی )از جمله 
کریجینگ3( است. بررسی نتایج حاصل از روش های 
بیان شده حا کی از محدودیت روش های مورد استفاده 
در پایش تغییرات مکانی دمای هواست، چرا که این 
روش ها بیشتر در مناطق با وسعت کم و هموار )عدم 
قابل توجهی برخوردار  از کارایی  تغییرات ارتفاعی( 
هستند. همچنین در مناطقی که ایستگاه هواشناسی 
ندارند و مقیاس مطالعات در حد میکرو است، واضح 
است که در بررسی دما نیاز به استفاده از تکنیک های 
است.  ماهواره ای  تصاویر  از  استفاده  مانند  دقیق تر ی 
بنابراین تکنیک سنجش ازدور به علت جمع آوری 
داده های مکانی در مقیاس وسیع، قابلیت تکرار  اخذ  
به فاصله زمانی چند ساعت تا  ماهواره ای  داده های 
چند روز در طول ماه یا سال )به روز بودن داد ه ها( و 
توانایی در برداشت داده های زمینی در قدرت تفکیک 
 مکانی های مختلف، از توانایی چشمگیری در استفاده 
از اطالعات حاصل برای تفسیر پدید ه های زمینی در 

مقیاس زمانی و مکانی باال، برخوردار است.

دلیل  به  چغازنبیل  جهانی  میراث  محوطة  در   
با 100  برابر  مساحتی  با  محوطه  این  بودن  کوچک 
ثبت  برای  هواشناسی  دستگاه های  نبود  هکتار  و 
اثر  این  به علت اهمیت ویژه  دمای سطح، همچنین 
فرهنگی ـ تاریخی بین المللی، به عنوان اولین اثر ثبت 
نیاز مبرم  ملی کشور در سازمان یونسکو )1979.م( 
به اطالعات دمایی سطح این محوطه و ایجاد ارتباط با 
شرایط محیطی دیگر حاکم بر این محوطه مانند انواع 

فرسایش های خندقی ایجاد شده است. 

3. یکی از روش های درونیابی که اساس تحلیل آن بر خود 
همبستگی و شاخص فاصله است.
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اطالع  مانند  برد،  کار  به  را در سطح محوطه  دمایی 
برای  از سطح محوطه  تبخیر صورت گرفته  میزان  از 
بارش های  طی  در  بازدید  مسیر  بستن  یا  بودن  باز 
با  ارتباط بین دمای سطح  صورت گرفته در محوطه، 
محوطه،  در  موجود  گیاهی  پوشش های  رشد  میزان 
در  کاه گل  حفاظتی  پوشش های  تأثیر  میزان 
بین  ارتباط  محوطه،  در  موجود  آثار  مرمت  و  حفظ 
شرایط دمایی در بخش های مختلف محوطه با انواع 
فرسایش های خاک صورت گرفته، ارتباط بین دمای 
سطح با بافت خاک موجود در محوطه و بسیاری دیگر 
از موارد، اطالع از شرایط دمایی حاکم در بخش های 
این  در  لذا  است.  برخوردار  ویژه  اهمیت  از  مختلف 
پژوهش سعی در محاسبة دمای واقعی سطح محوطه 
و بررسی ارتباط این عامل با تخریبی های ایجادشده 
توسط فرسایش خندقی حاکم بر سطح محوطه شده 

است.

موقعیت قرارگیری

استان خوزستان، شهرستان  معبد چغازنبیل در 
شوش با موقعیت جغرافیایی 48.50 طول جغرافیایی 

و 32.03 عرض جغرافیایی 48.54 طول جغرافیایی 
و 31.98 عرض جغرافیایی در حدود 40 کیلومتری 
جنوب خاوری شهر شوش دانیال و در 25 کیلومتری 
شهرک صنعتی هفت تپه قرار دارد. راه دسترسی به آن 
راه آهن  است.  اندیمشک-اهواز  اصلی  جاده  طریق  از 
هفت تپه   - اندیمشک  مسیر  از  که  ایران  سراسری 
این  به  دسترسی  راه های  دیگر  از  می گذرد،  اهواز   -
محوطة  موقعیت  قرار گیری  است.  تاریخی  مجموعة 
باستانی چغازنبیل در شکل 1 نشان داده شده است.

تصاویر  با  زمین  سطح  دمای  محاسبۀ  روش 
)LST( ماهواره ای

سطح  دمای  محاسبة  برای  متفاوتی  روش های 
حرارتی  مادون قرمز  سنجنده های  داده های  با  زمین 
ارائه  متعددی  الگوریتم های  کنون  تا  و  دارد  وجود 
که  کاملی  و  روش مشخص  هنوز  گرچه  است.  شده 
بتواند در تمام شرایط کاربرد داشته باشد ارائه نشده، 
ولی چندین روش معروف تعیین دما و توان تشعشعی 
به سه روش کلی  این روش ها  دارد.  سطحی4 وجود 

تقسیم می شوند.

Surface emissivity.4

شکل 1. محدودۀ محوطۀ چغازنبیل در ایران.
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این  از  حرارتی  مادون قرمز  باندهای  گروه  اول، 
داده های اصلی محسوب می شوند. گروه  دوم، داده های 
زمینی اند. مهم ترین این ها، داده های پوشش زمین و 
باندهای  در  تشعشعی سطحی  توان  دقیق تر  به طور 

طیفی مختلف است )علوی پناه 1385: 320(.

روش اول محاسبات LST، نیاز به توان تشعشعی 
دقیق عوارض سطحی در دو باند مورد استفاده دارد 
به طوری که خطایی معادل 0/01 در توان تشعشعی، 
در  سانتی گراد  درجه   1/6 حدود  در  خطایی  باعث 
 Petitcolin and Vermote( می شود   LST
112 :2002(. در روش دوم نیز اگرچه توان تشعشعی 
طرف  یک  از  اما  می شود،  محاسبه   LST کنار  در 
از  و  برای محاسبات الزم  آن  تقریبی  مقدار  دانستن 
طرف دیگر، اطالع از ثبات آن در زمان اخذ دو تصویر 
.)Wan et al. 2002: 163( شب و روز ضروری است

محاسبه  برای  نیاز  مورد  داده های  سوم،  گروه 
LST، داده های جوی اند. در مدل های انتقال تابشی5 
با داشتن میزان بخار آب و دما در الیه های مختلف 
این الیه ها،  در  تابش هوا  و  پراکنش  مقدار  ارتفاعی، 

Radiative Transfer .5

محاسبه می شود. البته داشتن مقدار بخار آب و دما 
)برای مثال الیة مجاور سطح زمین( و  در یک الیه 
کافی  نیز  دما  و  آب  بخار  تغییرات  ارتفاعی  پروفیل 
است. اندازه گیری های زمینی، یا مدل های پیش بینی 
و یا اندازه گیری های ماهواره ای می تواند این داده ها را 

.)Liang 2004: 471( در اختیار قرار دهد

لذا در این تحقیق سعی در استفاده از گروه اول 
روش های محاسبة دمای سطح شده است.

) 6Ts ( محاسبه دمای سطحی

ماهواره ای  تصاویر  با  دمایی  محاسبات  برای 
قبیل  از  محیطی  شرایط  از  اولیه  اطالعات  به  نیاز 
توسط  ثبت شده  بارش  و میزان  زمین  سطح  دمای 
تصویر  اخذ  لحظة  و  تاریخ  در  هواشناسی  ایستگاه 
توسط سنجنده است. این اطالعات اولیه توسط آمار 
هواشناسی ایستگاه کلیماتولوژی هفت تپه تهیه شده 

که در جدول 1 نشان داده شده است.

تصاویر  اساس  بر  سطح  دمای  محاسبة  برای 
ماهواره ای با استفاده از روش اول و با توجه به قانون 

Thermal Surface .6

تاریخ اخذ تصویر ماه سنجنده  زاویه
خورشیدی

 بارش روزهای
قبل

 تعداد روزهای
 بارش

 دمای ایستگاه
به سانتی گراد

1989 08 03 August TM4 59.37 0 - 40.4
1990 08 14 August TM5 55.24 0  - 37.1
1990 09 07 September TM4 53.45 0  - 37
1999 01 11 January TM5 29.61 0.5  - 16.9
2000 08 01 August ETM+ 63.06 0  - 46.2
2000 03 26 March ETM+ 52.27 6.3 3 روز قبل 24
2003 01 30 January ETM+ 33.69 21 7 روز قبل 18.6

جدول 1. اطالعات ایستگاه کلیماتولوژی هفت تپه و تصاویر مورد استفاده در پژوهش.



پایش و مستندنگاری

219

13
92

-1
39

7 
ال

 س
ل،

 او
رۀ

ما
ش

جسم  یک  تابش  و  دما  بین  رابطة  استفان- بولتزمن 
را به صورت معادله شماره )1( می توان بیان داشت 

)علوی پناه  1386: 61(.

B= σ T4                      )1( معادلة

که B تابش جسم سیاه، T دمای سطحی جسم سیاه، 
 )W/m2/K4( ثابت استفان- بولتزمن که معادل σ

8-10×5/67 است.

تصویر  حرارتی  باندهای  عرض  وجود،  این  با 
 B معرف  بتوانند  که  است  آن  از  کمتر  ماهواره ای 
استفاده شده  تابش  محدودۀ  باشند.  فوق  معادلة  در 
میکرومتر   300 تا   3 بولتزمن  استفان-  رابطة  در 
تصاویر  حرارتی  باندهای  محدودۀ  درحالی که  است 
میکرومتر   12/5 تا   10/5 بین  عموماً  ماهواره ای 
هستند. بنابراین از رابطة پالنک )معادله )2(( استفاده 

)Bastiaanssen et al. 1998( .می شود

معادلة )2(              
Bλ شدت تابشی که 
دارد   λ موج  طول 

)h ،)W/m2 ثابت پالنک  c ،6/626×10-34 سرعت 
-23 J/K ثابت بولتزمن K ،2/998 ×108 m/s نور
T ،1/381×10 دمای سطحی جسم سیاه )K( است. 
با  و  پالنک  معادلة  سازی  معکوس  از  دمای سطحی 

استفاده از ثابت پالنک اصالح شده به دست می آید.

 معادلة )3( 

رادیانس   Rc که 
حرارتی  باند 
W/( تصحیح شده 

باند  سطحی7  گسیلمندی   εNB  ،)m2/sr/μm
هستند  معادله  ثوابت   k2 و   k1  ،)3( معادلة  حرارتی 

Surface emissivity .7

 k1 درجه کلوین و برای k2 جدول 2(. واحد ها برای(
)W/m2/sr/μm( است.

)Rc( رادیانس حرارتی تصحیح شده

رادیانس طیفی، مقدار نوری است که از یک سطح 
خاص می گذرد و یا از یک ناحیه ویژه گسیل شده و 
در یک زاویة فضایی معین در یک جهت خاص قرار 
می گیرد. رادیانس را روشنایی و گاهی درخشندگی8 
نیز می گویند. مکمل رادیانس کلمة ایرادیانس9 است. 
از  سنجنده  که  است  نوری  مقدار  رادیانس  کل  در 
 Alavipanah et al.( شی مورد نظر آشکار می سازد

.)2007

طیفی  تابش  یا  تصحیح شده  حرارتی  رادیانس 
واقعی  رادیانس  سنجنده،  توسط  دریافت شده 
اتمسفری  اثرات  برای  که  است  از سطح  گسیل شده 
توسط معادلة )4( تصحیح شده است. رابطة بیان شده 
تک  )روش  لندست10  پروژه  علوم  دفتر  به  مربوط 
باندی( است که توسط آن مقادیر درجة خاکستری 
سنجنده  در  دریافت شده  طیفی  تابش  به  رقومی  یا 

تبدیل می شوند.

معادلة )4( 

Lλ تابش طبیعی مؤثر بر دیافراگم حسگر ماهوارۀ

Lmin :Bias

Britghtness  .8

یا  تابشی  گسیل  به  فارسی  متون  در   ،E-radiance  .9
خروج تابشی هم معنی شده است و مفهوم آن توان تابشی 
الکترومغناطیس در واحد سطح است. زمانی از آن استفاده 
می شود که تابش الکترومغناطیس به سطح فرود می آید و 

واحد آن وات بر متر مربع است.

http://lndsat.usgs.gov .10
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مینیمم  و  Lmin ،Lmax )ماگزیمم  مقادیر 
رادیانس طیفی قابل تشخیص در هدر باند سنجنده با 
 Landsat برای سنجندۀ )W/m2/sr/μm( واحد
 High موجود است. با مراجعه به هدر و تعیین TM
 Lmax بودن هر باند، می توان Low Gain و Gain
و Lmin مربوط به هر باند را انتخاب کرد. Gain در 
تابع  شیب  مقدار   ،CCT یا  آشکارساز  رفتار  نمودار 

تبدیل را Gain گویند.

رادیانس  میزان  محاسبات  برای  بیان شده  رابطة 
ماهوارۀ  سایت  اساس  بر   8 لندست  ماهوارۀ  تصاویر 

لندست از معادلة )5( مورد استفاده قرار می گیرد. 

Lλ = MLQcal + AL معادلة )5(  

باندی،  تغییرات  افزایش دهندۀ  ثابت   ML آن  در  که 
باند   Qcal و  باندی  تغییرات  کنندۀ  اضافه  ثابت   AL

حرارتی،

 میزان مقادیر Lma  و Lmin  با استفاده از جدول 
2 قابل استفاده است.

)ε( توان تشعشعی یا گسیلمندی

برای برآورد میزان گسیلمندی  سطحی از روابط 
 NDVI > 110 تجربی زیر استفاده شد. موقعی که

داشته باشیم

11. شاخص تفاضل نرمال شدۀ پوشش گیاهی

.)Nelson 2002: 18(  Landsat  5  TM- در سنجندۀ Lmin و Lmax جدول 2. نحوۀ برآورد مقادیر

.Landsat  7  ETM+ در سنجندۀ Lmin و Lmax نحوۀ برآورد مقادیر

After 15 Jan 1984
 Band

Number W * m-2 ster-1* µm-1

LMAXLMIN
152.100-1.5001
296.800-2.8002
204.300-1.2003
206.200-1.5004
27.190-0.3705
15.6001.2386
14.380-0.1507

For 2000
 Band

Number W * m-2 ster-1* µm-1

LMAXLMIN
178.941-1.7651
379.055-3.5762
255.695-1.5023
242.303-1.7634
30.178-0.4115
15.6001.2386
13.156-0.1377

W * m-2 ster-1* µm-1
After July 1, 2000Before July 1, 2000

High GainLow Gain
 Band

Number

High GainLow Gain
 Band

Number LMAXLMINLMAXLMINLMAXLMINLMAXLMIN

191.60-6.20293.70-6.201194.30-6.20297.50-6.201
196.50-6.40300.90-6.402202.40-6.00303.40-6.002
152.90-5.00234.40-5.003158.60-4.50235.50-4.503
157.40-5.10241.10-5.104157.50-4.50235.00-4.504
31.06-1.0047.57-1.00531.76-1.0047.70-1.005
12.653.2017.040.00612.653.2017.040.006
10.80-0.3516.54-0.35710.932-0.3516.60-0.357
158.30-4.70243.10-4.708158.40-5.00244.00-5.008
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 )α  >= 0.47( برف  و   )α< 0.47( آب  برای   
که دارای مواد دارای NDVI < 0 است، رابطة زیر 

را داریم.

ε0= 0.985 , εNB= 0.99

)NDVI( شاخص تفاضل نرمال شده گیاهی

NDVI شاخصی است که به میزان و وضعیت 
به   )6( معادلة  از  و  دارد  حساسیت  گیاهی  پوشش 
دست می آید که در آن R3 و R4 به ترتیب بازتابندگی 
 Nelson( در باندهای 3 و 4 ماهوارۀ لندست هستند

.)2002: 20

 معادلة )6(

محاسبۀ دمای مؤثر بر ماهواره 

به  زیر  رابطة  از  استفاده  با  طیفی  تابش  مقدار 
اساس  بر  که  می شود  تبدیل  ماهواره  بر  مؤثر  دمای 
مشخصات جسم سیاه هست و به آن دمای روشنایی 

.)Nelson 2002: 22( نیز می گویند

معادلة )7(

  K1 . K2 ،دمای روشنایی T
ثابت تصحیح که بر اساس جدول 3 به دست می آیند، 
ε  گسیلمندی سطحی باند حرارتی،  CVR1 رادیانس 

حرارتی.

تصاویر  توسط  دمای سطح خاک  محاسبة  برای 
توسط  بیان شده  رابطة  اساس  بر   8 لندست  ماهوارۀ 
سایت ماهوارۀ لندست از معادلة  )8( استفاده می شود.

معادلة )8(

دمای  میزان   T آن  در  که 
روشنایی ماهواره بر حسب کلوین 

 )Watts/( m2 * srad رادیانس طیفی   Lλ است. 
)(K1. K2 ،* μm ضرایب کالیبراسیون )موجود در 

هدر فایل تصویر(.

محاسبۀ دما

بیان شده  روابط  از  سطح  دمای  محاسبة  برای 
استفاده شد. مشکل اصلی در زمینة استفاده از تصاویر 
کالیبراسیون  اعمال  دمایی  محاسبات  در  ماهواره ای 
تصاویر  واقع  در  است.  داده ها  این  نتایج  روی 
ماهواره ای مانند لندست دمای واقعی در سطح خاک 
را نمایش می دهند لذا نیاز به صحت سنجی و برآورد 

دمای واقعی در باالی سطح خاک را دارند. 

دمای  کالیبراسیون  برای  مطالعاتی  محدودۀ  در 
محاسبه شده که در واقع دمای سطح خاک است، به 
کلیماتولوژی  ایستگاه  اطالعات  از  هوا  واقعی  دمای 
موقعیت  نمودن  مشخص  با  شد.  استفاده  هفت تپه 
تصاویر  روی  بر  هفت تپه  کلیماتولوژی  ایستگاه 
لندست و تعیین روز، ماه، سال و زمان دقیق لحظه 
گذر ماهواره، اطالعات ثبت شده ایستگاه زمینی را با 
برازش  یکدیگر  با  تصویر،  روی  برآوردشده  اطالعات 
این  بین  رابطة همبستگی  ایجاد  با  داده شد. سپس 
دو شاخص میزان همبسته بودن و به عبارتی همگنی 
میزان  این  که  گرفت  قرار  صحت سنجی  مورد  داده 
معادل 0/9732 بر اساس رابطة رگرسیونی زیر است. 

.K2 ,K1 جدول 3. مقادیر ضرایب کالیبراسیون

K2K1
1260.56607.76Landsat5 TM Band6
1282.71666.09Landsat7 ETM+ Band6
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این نتایج در جدول 4 و نمودار 1 و شکل های 2 و 3 
 نشان داده شده است.

Y= 0.875x + 1.489

از تصاویر ماهوارۀ  استفاده  با  کالیبراسیون دما 
لندست

با توجه به رابطة همبستگی محاسبه شده می توان 
برآورد و کالیبره نمودن دما در سطح کلی  به  اقدام 

تاریخ اخذ تصویر ماه میالدی سنجنده  زاویه
خورشیدی

 میزان بارش
 روزهای

قبل

 تعداد
 روزهای
 بارش

 دمای
ایستگاه

 دمای محل
 ایستگاه

روی تصویر

 میانگین
 دمای

 محوطه بر
روی تصویر

1989 08 03 August TM4 59.37 0  - 40.4 44.79 57.47
1990 08 14 August TM5 55.24 0 - 37.1 40.85 46.79
1990 09 07 September TM4 53.45 0  - 37 39.24 48.10
1999 01 11 January TM5 29.61 0.5  - 16.9 17.4 18.13
2000 08 01 August ETM 63.06 0  - 46.2 49.88 57.09

2000 03 26 March ETM 52.27 6.3  3 روز
قبل 24 30.17 34.07

2003 01 30 January ETM 33.69 21  7 روز
قبل 18.6 17.42 19.09

جدول 4. تاریخ تصاویر ماهواره ای مورد استفاده در کالیبراسیون دمای سطح محوطۀ چغازنبیل.

نمودار 1. رابطۀ همبستگی بین دمای ثبت شده در ایستگاه کلیماتولو ژی هفت تپه و دمای محاسبه شده 
بر اساس تصاویر لندست.

کرد.  ماهواره ای  تصاویر  اساس  بر  چغازنبیل  محوطة 
برای کالیبره کردن از اطالعات 12 تصویر در فواصل 
مختلف  فصول  در  و   2013 تا   1989 سال های 
با  تصاویر  این  مشخصات   5 در جدول  شد.  استفاده 
مقدار کالیبراسیون اعمال شده نشان داده شده است. 
همچنین در شکل های 4، 5 و 6 نیز این نتایج نشان 

داده شده اند.
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شکل 3. محاسبۀ دما بر روی تصویر ماهواره لندست در دو 
محدودۀ ایستگاه هوا شناسی و محوطۀ چغازنبیل.

تاریخ اخذ تصویر Month میانگین دمای محوطه کالیبراسیون دمای محوطه
1989 08 03 August 57.471 51.776
1990 08 14 August 46.792 42.432
1990 09 07 September 48.101 43.577
1999 01 11 January 18.128 17.351
2000 08 01 August 57.092 51.444
2000 03 26 March 34.075 31.304
2002 01 27 January 20.12 19.094
2003 01 30 January 19.088 18.191
2006 08 11 August 48.116 43.59
2009 08 03 August 48.581 43.997
2011 08 09 August 51.752 46.772
2013 04 15 April 50.766 45.909

جدول 5. مشخصات تصاویر ماهواره ای مورد استفاده پس از کالیبراسیون دمای سطح محوطۀ چغازنبیل.

بحث و نتیجه گیری

است  مشخص  به دست آمده  نتایج  بررسی  با 
مساحت  به  توجه  با  چغازنبیل  محوطة  سطح  که 
نوع  این  دارد.  مالحظه ای  قابل  دمایی  تغییرات  کم، 
و  شیب  جهت  از  نشأت گرفته  سطح،  در  تغییرات 
تغییرات  میزان  زمین شناسی اند.  ساختارهای  جنس 
به طور متوسط  طی فصول مختلف متفاوت است و 

فاصله  در  را  دمایی  تغییرات  درجه   4 الی   3 حدود 
300-400 متری شاهد هستیم. 

در  کوچک تری  بخش  و  غربی  شمال  بخش  در 
گرم تر  نسبتاً  منطقه  دو  محوطه  شرقی  شمال  ضلع 
دادن  برازش  با  مشخص اند.  محاسبه شده  تصاویر  در 

شکل 2. محاسبۀ دما بر روی تصویر ماهواره لندست در دو 
محدودۀ ایستگاه هوا شناسی و محوطۀ چغازنبیل.
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شکل 5. تصاویر سال های 2000 ، 2003 و 2003.

شکل 6. تصاویر سال های 2006 ، 2009 و 2011 و 2013. 

این دو منطقه با عکس هوایی مشخص شد که این 
فرسایش  از طرف  وارده  تخریبات  نظر  از  منطقه  دو 
خندقی کاماًل تحت شعاع قرار گرفته اند. در شکل 7 
مناطق دارای رنگ تیره تر مناطق دارای دمای باالتر 
و مناطق روشن تر دارای دمای سطح خاک پایین تری 
هستند که روی عکس هوایی سال 1380 از محوطه 
با شماره مشخص  قرار داده شده است. مناطقی که 
شده اند نشان از مناطق دارای فرسایش های خندقی 
قرار  کلی  بخش  در سه  و  در سطح محوطه هستند 

گرفته اند. برای تعیین و ایجاد ارتباط بین این مناطق 
تخریب شده با دمای سطح خاک از نتایج به دست آمده 
داده  به روز ترین  به عنوان  لندست 8  باند حرارتی  از 

مورد استفاده در این تحقیق استفاده شده است.

با  می تواند  مناطق  این  در  دما  افزایش  وجود 
افزایش میزان تبخیر از سطح خاک، شرایط را برای 
افزایش فرسایش و تخریب خاک مهیا کند. نتایج این 

تخریب ها در شکل 8 نشان داده شده است.

شکل 4. تصاویر سال های 1989 ، 1990 و 1999.

با  فرسایش  از  یافته  تخریب  مناطق  همخوانی   .7 شکل 
مناطق دارای دمای سطح باالتر.
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شکل 8.  نتایج فرسایش خندقی در سطح محوطۀ چغازنبیل، شکل چپ شمارۀ 1 و راست شمارۀ 3 در تصویر 7 هستند.
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چکیده

بر  گیاهی  پوشش های  کنترل نشدۀ  رشد 
معضالت  از  یکی  عنوان  به  تاریخی  ساختارهای 
باستانی  محوطه های  مدیریت  زمینة  در  حفاظتی 
ارتباط  علت  به  دیگر  سوی  از  می شود.  شناخته 
و  طبیعی  منظر  با  تاریخی  محوطه های  تنگاتنگ 
درنظرگیری پوشش های گیاهی به عنوان بخش زنده 
و پویای تاریخ طبیعی محوطه، نگرش های نوینی در 

امروزه  است.  شده  ایجاد  گیاهی  جوامع  با  برخورد 
راستای  در  رویکردهای مدیریت پوشش های گیاهی 
کنترلی  راهکارهای  ارائة  و  زیست  محیط  با  سازش 
عامل  از  گیاه  بیولوژیک  رفتار  تغییر  همچون  پایدار 
گرفته  قرار  ویژه  توجه  مورد  بی اثر،  به  تهدیدکننده 
است. همچنین حفظ منظر طبیعی و تمرکز بر جوامع 
ساختارهای  از  مستقل  محوطه  در  موجود  گیاهی 
ایجاد  یا  و  پویاتر  ارتباط  ایجاد  راستای  در  تاریخی 
استقبال  بسیار  طبیعی  و  تاریخی  سایت موزه های 
ارزیابی  و  گیاه  رفتار  پایش  نگرش،  این  با  می شود. 
عوامل موثر در پراکنش و فراوانی آن ها نقش کلیدی 
صحیح  مدیریت  و  حفاظتی  رویکردهای  ارائة  در 
پراکنش  نحوۀ  پژوهش  این  در  می کند.  ایفا  محوطه 
میراث  محوطة  در  َکَور  و  کهورک  گیاه  گونة  دو 
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جهانی چغازنبیل با تاکید بر کاربرد سیستم اطالعات 
جغرافیایی و سنجش از راه دور در پایش پوشش های 
از  بهره گیری  با  تاریخی؛  محوطه های  در  گیاهی 
بازدیدهای میدانی، تحلیل های تشعشعی، برآوردهای 
دمای سطح زمین و مقادیر تبخیر و تعرق بر اساس 
گرفته  قرار  ارزیابی  مورد   8 لندست  ماهواره  تصاویر 

است.

واژگان کلیدی: چغازنبیل، سنجش از دور، لندست، 
مستندنگاری، پایش، تشعشعی، تبخیر و تعرق.

مقدمه

در محوطة  میراث جهانی چغازنبیل، بستر طبیعی 
اهمیت  گردشگری  جاذبة  یک  عنوان  به  تاریخی  ـ 
بسزایی دارد و پوشش های گیاهی تابستانه و زمستانه 
به عنوان بخشی از اکوسیستم طبیعی منطقه شناخته 
به  نوعی  به  این پوشش  نقاط  اما در برخی  می شود. 
عنوان یک نیروی مهاجم عمل کرده و رشد گستردۀ 
ذیقورات  خصوص  به  معماری  ساختارهای  بر  آن 
را  نگرانی هایی  چغازنبیل  منحصربه فرد  و  شاخص 
با تغییر  به همراه آورده است. در این منطقه همراه 
فصل با توجه به شرایط اقلیمی، تنوع چشمگیری در 
باران  پر  فصول  در  می شود.  دیده  گیاهی  گونه  های 
پوشش گیاهی علفی که نیاز به رطوبت سطحی دارند، 
رشد می کند و در فصول گرم پوشش گیاهی مقاوم 
با ریشه های عمیق مانند کهورک1 و کَور 2 به چشم 
بخش های  از  را  رشد  نیاز  مورد  رطوبت  تا  می  خورد 
توجه  با  پژوهش  این  در  کند.  جذب  زمین  زیرین 
گرم  ماه های  در  مقاوم  گیاهان  گستردۀ  استقرار  به 
چندساله  گیاهان  آسیب رسانی  باالی  ظرفیت  سال، 
تاریخی،  بر ساختارهای معماری  با ریشه های عمیق 

Prosopis stephaniana .1

Capparis spinosa .2

دشواری کنترل این گیاهان با توجه به اندوخته های 
غذایی زیاد و وسعت منطقه، تنها دو گیاه کهورک و 
پراکنش و  قرار گرفتند.  ارزیابی و مطالعه  َکَور مورد 
فراوانی این دو گونة گیاهی در محوطة میراث جهانی 
چغازنبیل وابسته به عوامل بسیاری است که ارزیابی 
میزان پراکنش این گیاهان هم از نظر ارزیابی شاخص 
از سوی گیاه در محوطه و همچنین  خطر واردشده 
بررسی تمایالت رشدی گیاه و شناسایی نقاط مستعد 
رشد حائز اهمیت بسیاری است. فناوری سنجش ازدور 
و تصاویر ماهواره ای یکی از ارکان مهم مطالعات محیط 
پوشش  نقشه های  تولید  با  طبیعی  منابع  و  زیست 
تکنولوژی  سنجش ازدور  می شوند.  محسوب  گیاهی 
بسیار مفیدی است که می توان آن را برای به دست 
آوردن الیه های اطالعاتی از خاک و پوشش گیاهی به 
کار برد )مختاری و دیگران 1379(، خصوصیاتی نظیر 
فراهم ساختن دید وسیع و یکپارچه از یک منطقه، 
و  اطالعات  بودن  سهل الوصول  تکرارپذیری،  قابلیت 
زمان  در  و صرفه جویی  اطالعات حاصله  باالی  دقت 
از ویژگی هایی است که استفاده از این گونه اطالعات 
را برای بررسی پوشش گیاهی و کنترل تغییرات آن 
نسبت به سایر روش ها ارجحیت می بخشد. بر همین 
اساس محققان زیادی با هدف بررسی پوشش گیاهی 
این  و  می کنند  استفاده  سنجش ازدور  داده های  از 
تکنیک را مناسب این گونه مطالعات ارزیابی کرده اند 
حسینی  و  شفیعی  1379؛  دیگران  و  )مختاری 
1391(. شفیعی و حسینی نیز بررسی پوشش گیاهی 
را  به کمک داده های ماهواره ای در منطقة سیستان 
مورد مطالعه قرار دادند و روند تغییرات پوشش گیاهی 
کردند  ارزیابی  را   2006 تا   1990 دورۀ  در  منطقه 
)شفیعی و حسینی 1391(. محمدیاری و همکارانش 
بهبهان  گیاهی شهرستان  پوشش های  نقشه های  نیز 
از تکنیک های سنجش ازدور و سیستم  با استفاده  را 

اطالعات جغرافیایی تهیه کرده اند. 
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محوطۀ میراث جهانی چغازنبیل

اثر  بزرگ ترین  چغازنبیل  باستانی  محوطة 
معماری برجای مانده از تمدن ایالمی ست که تا کنون 
شناخته شده است. این محوطه در استان خوزستان، 
شهرستان شوش با موقعیت جغرافیایی 48.50 طول 
جغرافیایی و 32.03 عرض جغرافیایی، 48.54 طول 
جغرافیایی و 31.98 عرض جغرافیایی در حدود 40 
کیلومتری جنوب خاوری شهر شوش دانیال و در 25 
کیلومتری شهرک صنعتی هفت تپه قرار دارد )شکل 

.)1

شناسایی جوامع گیاهی در محوطۀ چغازنبیل

با توجه به تنوع آب وهوایی و عوامل کلیماتیکی و 
توپوگرافیک، استان خوزستان از پوشش گیاهی نسبتاً 
خوبی برخوردار است. این پوشش در دوران کوتاهی 
از سال و از نیمة دوم اسفند تا اواخر خرداد ماه نشو 
و نما می کند و اغلب به جز گونه های معدود دائمی  و 

درختی و درختچه ای به سرعت از بین می رود. قرار 
گرفتن این اثر در حاشیة رودخانة دائمی دز و احاطه 
شدن با جنگل های نیمه گرمسیری و مراتع تنک، تنوع 
گونه های  است.  آورده  ارمغان  به  را  ویژه ای  زیستی 
درختی منطقه شامل پده و گز، گونه های درختچه ای 
منطقه شامل سیرم، جاز، بید، کَور، کهورک، تشک، 
استبرق و گونه های بوته ای شامل یونجه، شبدر، مرغ، 
جو وحشی، ریش بز، منداب، خارشتر، ترشک، بنفشه 
در جنگل های  است.  آالله، شنبلیله وحشی  وحشی، 
حاشیة دز، چهار اشکوب گیاهی قابل تشخیص اند که 
از اشکوب اول: اشکوب کهورک  به ترتیب عبارت اند 
بنگله و سریم.  و کوَر و گیاهان علفی. اشکوب دوم: 
اشکوب سوم: اشکوب گز. و اشکوپ چهارم: اشکوب 

پده )رکنی 1384(.

و  تابستانه  رویش  نوع  دو  رویشی  ناحیة  این  در 
زمستانه قابل تشخیص است. رویش زمستانه از اوایل 
اواسط  تا  و  می شود  آغاز  باران  بارش  با  همراه  پاییز 
بهار که بارش های پراکنده رخ می دهد، ادامه می یابد. 

شکل 1. موقعیت قرارگیری محوطۀ میراث جهانی چغازنبیل.
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رطوبت  نبود  دلیل  به  خشک  فصل  شروع  با  همراه 
عمدۀ  می رسد.  پایان  به  گیاهان  این  رویش  کافی، 
گیاهان در این دوره گیاهان علفی و عمدتاً یک ساله 
با ریشه های سطحی هستند. چرا که به علت بارش 
باران در این فصل به راحتی رطوبت مورد نیاز خود را 
از سطح خاک دریافت می کنند و نیاز به ریشه دوانی 
در عمق خاک ندارند. دورۀ بذردهی این گیاهان کوتاه 
بوده و تراکم باالیی دارند. بیش ترین رویش های پاییزه 
و زمستانة این منطقه متعلق به گیاهان تیرۀ اسفناج3 
است که تنوع باالیی دارند. جوانه زنی گیاهان تابستانه 
از اواخر اسفند و اوایل بهار شروع می شود و در اواخر 
بهار و اوایل تابستان بالغ می شوند و به بذر می رسند 
و رویش آن ها در انتهای تابستان و اوایل پاییز پایان 
می یابد. گیاهان این دوره اغلب درخت و درختچه های 
چندساله، مقاوم و با ریشه های عمیق اند تا در فصول 
خود  ممکن  حداقل  به  جوی  نزوالت  که  خشک 
دریافت  خاک  عمقی  سطوح  از  را  رطوبت  می رسد، 
کنند. رویش تابستانة منطقة چغازنبیل تنوع چندانی 
ندارد. از میان آن ها کهورک، لگجی و یا کورعلف های 
هرز چند ساله ای هستند که در این منطقه در فصول 
این  فراوانی دیده می شوند. تکثیر جنسی  به  خشک 
با  رویشی آن ها  مثل  تولید  و  بذر  از طریق  گونه  دو 
می گیرد  صورت  )ریزوم(  خزنده  رویشی  اندام های 

.)Annie et al. 2014(

تحلیل های  و  دور  راه  از  سنجش  مطالعات 
تشعشعی در پایش محوطۀ چغازنبیل

رشد  شرایط  بررسی  برای  حاضر  تحقیق  در 
میزان  پارامتر  سه  از  مطالعه  مورد  گیاهی  گونه های 
و  زمین  سطح  دمای  خورشید،  از  رسیده  تشعشع 
است.  گرفته شده  بهره  تعرق سطح  و  تبخیر  میزان 
از  خورشیدی  واردۀ  تشعشع  میزان  محاسبة  برای 

Chenopodiaceae .3

افزاری  نرم  محیط  تحت   Solar Analyst افزونة 
ArcGIS استفاده شده است. 

اصلی  و  اولیه  منبع  زمین4  به  رسیده  تابش 
بسیاری از فرایندهای فیزیکی و بیولوژیکی در سطح 
مهم ترین  توپوگرافی  زمین  سطح  در  است.  زمین 
عاملی است که توزیع فضایی تابش رسیده به زمین 
را تعیین می کند. تنوع در ارتفاع، شیب، جهت شیب 
توزیع  که  هستند  عواملی  ارتفاعات  سایه اندازی  و 
می کنند.  کنترل  را  زمین  به  رسیده  تابش  فضایی 
در طی سال  و  روز  در طول  زمین  به  رسیده  تابش 
میکروکلیماها،  کنترل  و  ایجاد  باعث  و  است  متغیر 
نور  و  برف  ذوب  تعرق،  تبخیر-  خاک،  و  هوا  دمای 

کافی برای فتوسنتز گیاهان می شود.

ابزار تحلیل تابش خورشیدی5 که جزو ابزارهای 
تحلیل فضاییGIS  6  است، می تواند تأثیر خورشید 
بر مناطق مختلف کرۀ زمین را در مدت زمان معین 
محاسبه کند، آن را نمایش داده و تحلیل کند. به کمک 
این ابزار می توان تأثیرات اتمسفری، طول جغرافیایی و 
ارتفاع محل، شیب و جهت شیب، تغییرات روزانه و 
فصلی زاویة خورشید و تأثیر سایه اندازی ارتفاعات در 
میزان تابش رسیده به زمین را محاسبه کرد )2008 

.)Teixeira

برای برآورد میزان دمای سطح زمین )LST(7 از 
مادون قرمز  )داده های سنجنده های  باندهای حرارتی 
حرارتی( تصاویر ماهوارۀ لندست8 8 بهره گرفته شده 
است. از جمله روش های متداول بررسی دمای سطح 

 Incoming Solar radiation (Insolation( .4

Solar Analyst .5

Spatial Analyst .6

land surface temperature .7

Landsat .8
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هواشناسی  ایستگاه های  داده های  از  استفاده  زمین 
دمای  معرف  تنها  داده ها  این  که  آن  حال  است. 
این  تعمیم  موارد  برخی  در  و  نقطه مشخص اند  یک 
اطالعات به مناطق همجوار تخمین درستی از دمای 
با  دورسنجی  داده های  نمی دهد.  دست  به  را  هوا 
داشتن قابلیت هایی همچون دید وسیع، تکرارپذیری، 
تنوع داده ها و در بر گرفتن تمامی نقاط سطح زمین 
سطح  دمای  بازیابی  برای  مناسب  روشی  می توانند 
با  پژوهش  این  در  این  بر  بنا  شوند.  محسوب  زمین 
در  ثبت شده  حرارتی  انعکاس  سطح  میزان  استفادۀ 
 LDCM مقادیر باندهای شمارۀ 10 و 11 سنجندۀ
پیکسل سایز  میزان  به  توجه  با  و   8 لندست  ماهوارۀ 
دمای  برآورد  به  اقدام  متر   30 حد  در  تصاویر  این 

سطح محوطة میراث جهانی چغازنبیل شد. 

کاهش  عوامل  از  دو  هر  تعرق  و  تبخیر 
هیدرولوژیکی اند و در معادلة بیالن آبی نقش یکسانی 
دارند. لذا در یک منطقه با هم در نظر گرفته می شوند. 
تعرق  و  تبخیر  اتمسفر  تبخیری  توان  بیش ترین 
پتانسیل یا بالقوه9 نامیده می شود و بیش ترین ارتفاع 
آبی است که می تواند در یک منطقه از طریق تبخیر 
و تعرق گیاهی به اتمسفر باز گردد که خود بستگی 
به شرایط آب و هوایی آن ناحیه دارد. مقدار آبی که 
از طریق تبخیر و تعرق گیاهی به اتمسفر بازمی گردد، 
تبخیر و تعرق واقعی10 می نامند )ولیزاده 1393(. در 
تبخیر  مقادیر  برآورد  برای  چغازنبیل  محوطه  سطح 
و تعرق از روش تشعشعی استفز11 بهره گرفته شده 

است. معادلة )1(. 

Potantial evapotranspiration .9

Actualevapotranspiration .10

Estefnz .11

که در آن ETP: میزان تبخیر و تعرق پتانسیل 
)اینچ در روز(، Rs: تشعشع رسیده به زمین )النگلی 

در روز( و T: درجه حرارت متوسط )فارینهایت(

تابستانه در محوطۀ  پراکنش و فراوانی گیاهان 
چغازنبیل

باشد، شانس  انتشارش ساده تر  هر موجودی که 
پایداری آن در طبیعت بیشتر است. از این رو علف های 
از راه های گوناگون پراکنده می شوند، عامل  هرز که 
انتشار به ماندگاری آن ها در طبیعت کمک می کند. 

میزان فراوانی کهورک و َکَور در فاصلة حصار اول 
و دوم محوطة چغازنبیل، همچنین در فاصله حصار 
دوم و سوم چشمگیر است. وسعت زیاد محوطه و اجرا 
نشدن روش های کنترلی در فاصلة دو حصار منجر به 
گسترش و پراکنش بسیار گیاهان در این منطقه شده 
است. هر دو گیاه برای دام خوشخوراک اند و مشاهدۀ 
فضوالت دامی در مجاورت ساختارهای معماری یکی 
از راه های انتقال و پایداری بانک بذر این گیاهان را 
توجیه می کند. فضوالت حیوانی که از بذرهای گیاهی 
تغذیه می کنند، اگر کاماًل پوسیده نشده باشند، شمار 
با توان جوانه زنی را در خود دارند. رفتار  زیادی بذر 
هوشمند هر دو گیاه در سازش با محیط اطراف، بسیار 
قابل توجه است. به طوری که در فاصلة این دو حصار، 
در بخش هایی که سایه اندازی گیاهان دیگر بوته های 
کهورک را ترغیب به رقابت کرده اند. کهورک ها بیش 
ساقه های  و  دارند  طولی  رشد  سانتی متر   150 از 
ضخیمی ایجاد کرده اند، در حالی که ارتفاع کهورک 
عموماً در حالت عادی و بدون رقابت از 50 سانتی متر 
رشد  محوطه  در  نیز  کَور  بوته های  نمی کند.  تجاوز 
پراکنده ای دارند و عمدتاً به صورت تک بوته  مشاهده 
می شوند. بوته های مجاور، همگی از یک ریشه بوده و 
در صورت رشد کامل گیاه با هم ادغام می شوند که 

 
1500

(37/0014/0) sRTETP −=
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فضایی بالغ  بر 3 یا 4 متر مربع را پوشش می دهند. در 
درختچه های  مجاورت  در  کَور  بوته های  نقاط  برخی 
ارتفاعی  به  با کهور  رقابت  کهور رشد می کنند و در 

بیش از 2  متر دست می یابند. 

برای ارزیابی یکنواختی و یا غیر یکنواختی تراکم 
ذیقورات  روی  و  اول  حصار  در  گیاهی  پوشش های 
چغازنبیل، نقش فراوانی گیاه با استفاده از ثبت نقاط 
در نرم افزار ArcGIS تهیه شد. در شکل 2 نقاط سبز 
بوته های  رنگ  قرمز  نقاط  و  کهورک  بوته های  رنگ 
کور را روی ساختارهای موجود در محوطة چغازنبیل 
دو  پراکنش  نیز   4 و   3 شکل های  می کنند.  تعریف 
گیاه را بر اساس مرحلة رشدی آن ها نشان می دهد. 
تعیین میزان رشد بر اساس امتیاز دهی به هر بوته با 
به مرحلة رشدی آن صورت گرفت. در فاصلة  توجه 
حصار اول و روی ذیقورات چغازنبیل بر  اساس نقشة 
و  شرقی  شمال  ضلع  در  کهورک  پوشش،  فراوانی 
شمال غربی ذیقورات و همچنین بر روی حصار تراکم 
باالیی دارد. در ضلع جنوب شرقی و غربی ذیقورات 
به جز چند تک بوته تراکم خاصی از کهورک مشاهده 

نشده است. بررسی نقشه های تهیه شده نشان داد که 
تراکم و پراکنش کور و کهورک در بخش های مختلف 
بنا یکسان نیست. پراکنش غیریکنواخت این دو گونه 
تصاویر  بررسی  باشد.  داشته  بسیاری  علل  می تواند 
واردۀ  تشعشع  میزان  تحلیل  و  لندست  ماهواره ای 
خورشیدی در سطح محوطة چغازنبیل، نشان داد که 
و  تبخیر  به سطح،  وارده  خورشیدی  تشعشع  میزان 
تعرق خاک و همچنین دمای سطح خاک در محوطة 
چغازنبیل می تواند بر پراکنش غیر یکنواخت گیاهان 

مذکور مؤثر باشد.

میزان  بررسی  با  گیاه  پراکنش  میزان  ارزیابی 
دما  میزان  برآورد  خورشیدی،  واردۀ  تشعشع 
ماهواره  تصاویر  از  گرفته  بر  تعرق  و  تبخیر  و 

لندست 8

به  وارده  خورشیدی  تشعشعات  میزان   5 شکل 
نشان می دهد.  را  زمین در محوطة چغازنبیل  سطح 
ساعت محاسبة میزان تشعشع وارده بین ساعت 10 
با  و  اردیبهشت  ماه  در  محلی  وقت  به  صبح   11 تا 

شکل 3. پراکنش گیاه َکَور و تعیین میزان رشد هر بوته بر روی 
توجه  با  بوته  به هر  امتیازدهی  اساس  بر  معماری  ساختارهای 
 .)ArcGIS به مرحلۀ رشدی گیاه، )طراحی نگارنده با نرم افزار

شکل 2. پراکنش دو گونۀ کَور )Capparis spinosa( و 
کهورک )Prosopis stephaniana( بر روی ساختارهای 

 .)ArcGIS معماری )طراحی نگارنده با نرم افزار
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شد.  انتخاب  لندست  تصویربرداری  تاریخ  به  توجه 
همان طور که در تصویر مشخص است ضلع شمال 
و ضلع جنوب شرقی  تشعشع  میزان  کمترین  غربی 
بیشترین تشعشع را دریافت می کند. کمترین میزان 
رویش گیاه در ضلع جنوب شرقی با بیشترین میزان 
 3 به  که  می شود  مشاهده  سطح،  به  وارده  تشعشع 
تک بوته گیاه کَور و 5 تک بوته گیاه کهورک محدود 
تشعشع  میزان  نیز  غربی  شمال  ضلع  در  می شود. 
همچنین  است.  خود  حالت  کمترین  در  دریافتی 
مطالعه مشاهده  مورد  گیاهان  از  از هیچ کدام  اثری 
ضلع های  به  نسبت  آفتاب گیر  ضلع های  نمی شود. 
رطوبت  سطح  از  تبخیر  میزان  و  گرم ترند  سایه گیر 
بیشتری را ایجاد می کنند. این موضوع سبب کاهش 
میزان سطح ذخیرۀ رطوبت خاک و به تبع آن باعث 
است.  شده  گیاهی  گونه های  رشد  شرایط  کاهش 
قسمت سایه گیر ضلع شمال غربی با این که رطوبت 
بیشتری را در خود حفظ می کند، اما مکان مناسبی 
برای رشد پوشش های گیاهی مد نظر نبوده است. این 
حدودی  تا  گونه  دو  این   که  می دهد  نشان  موضوع 
نیاز به تابش مستقیم خورشیدی دارند و شیب های 
در  دریافتی  تشعشع  نمی پسندند.  را  سایه گیر  کاماًل 

دو ضلع دیگر تقریباً به یک تناسب است. در قسمت 
مجموعه معابد ضلع شمال غربی نیز در قسمت هایی 
که میزان تشعشع وارده در بیشترین حد خود است 
رویشی دیده نمی شود. بررسی میزان سطح تشعشع 
واردشده با میزان رشد دو گونه گیاهی مورد مطالعه 
نشان می دهد که برای تحقق حداکثر رشد و پراکنش 

شکل 4. پراکنش گیاه کهورک و تعیین میزان رشد هر بوته 
اساس  بر  چغازنبیل  محوطۀ  معماری  ساختارهای  روی  بر 
گیاه،  رشدی  مرحلۀ  به  توجه  با  بوته  هر  به  امتیازدهی 

 .)ArcGIS طراحی نگارنده با نرم افزار(

شکل 5. میزان تشعشع رسیده به سطح بر حسب وات بر متر مربع در تاریخ 1392/2/26.
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این دو گونه گیاهی، وجود دو عامل حداکثر و حداقل 
میزان تشعشع به عنوان عامل بازدارندۀ رشد در سطح 

ذیقورات بوده است. 

محوطة  در  تعریق  و  تبخیر  میزان   6 شکل 
تعرق  و  تبخیر  متوسط  می دهد.  نشان  را  چغازنبیل 
میلی متر   6/59  ،1392 اردیبهشت  در  محاسبه شده 
است. ارتباط مستقیم معناداری بین میزان تبخیر با 
رشد گیاهی در تصاویر دیده نمی شود. اما زمانی که 
عنوان  به  می توان  گیرد  قرار  دیگر  تصاویر  کنار  در 

همان  برد.  سود  آن  از  اطالعات  دیگر  تاییدکنندۀ 
طور که دیده می شود در ضلع شمال غربی کمترین 
میزان تبخیر مشاهده می شود، اما رشد گیاهی در این 
محدوده در حداقل ممکن است که می تواند مرتبط با 
میزان تشعشع خورشیدی وارده باشد. در ضلع جنوب 
غربی که تراکم بوته های کَور مشاهده می شود، میزان 
این  دارد.  قرار  خود  کمینه  حالت  در  تقریباً  تبخیر 
دما  و  تبخیر  کم  میزان  که  می دهد  نشان  مسأله 
نسبت به سایر قسمت ها و حالت فرورفته مکان های 
رشد کَور، منجر به تمرکز بیشتر رطوبت و گسترش 

شکل 6. میزان تبخیر و تعرق محاسبه شده بر حسب میلیمتر در 1392/2/26 )ملکشاهی فرد 1392(.

شکل 7. میزان دمای سطح زمین بر حسب درجه سانتیگراد در 1392/2/26 )ملکشاهی فرد 1392(.
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و  دید  محدودۀ  از  بودن  دور  می شود.  کَور  بوته های 
دسترسی به این بوته ها نیز علت دیگری بر گسترش 

آن ها است.

شکل 7 نیز دمای سطح خاک محوطة چغازنبیل 
را در ماه فروردین 1392 نشان می دهد. برای محاسبة 
ماهواره ای  تصاویر  حرارتی  باندهای  از  سطح  دمای 
لندست استفاده شده است. دمای سطح خاک در ماه 
اردیبهشت که موسم گل دهی و بیشترین فعالیت گیاه 
است، بر اساس این تصویر بین 49/5 تا 51/9 درجه 
سانتی گراد است که دمای باالیی برای گیاه و رویش 
آن به نظر می رسد. این مسأله نشان دهندۀ آن است 
که دو گونة مد نظر در دماهای بین 49 تا 52 درجه 
سانتی گراد می توانند بیشترین فعالیت را داشته باشند 
به طور کل  دارند.  باال سازگاری خوبی  با دماهای  و 
زمین می شود،  باعث کم شدن رطوبت  زیاد  حرارت 
از چسبندگی ذرات می کاهد و انتقال آن ها را آسان 
شدید  تعرق  باعث  همچنین  زیاد  حرارت  می کند. 
می شود و نمو رستنی ها را کند می کند و در نتیجه 
)ملکشاهی فرد  می کاهد  زمین  حفاظتی  پوششی  از 
1387: 124(. در محوطة چغازنبیل در دمای سطح 
مشاهده  اختالف  سانتی گراد  درجه   3 تقریباً  خاک 
می شود. این اختالف تأثیر بسزایی در تراکم گیاهان 
مشاهده  رشد  دمایی  بازۀ  این  تمامی  در  و  ندارد 
می شود. تأثیر دما زمانی مشخص می شود که در کنار 
به  وارده  تشعشعات  میزان  و  تعرق  و  تبخیر  تصاویر 
تصویر  این سه  تحلیل  و  تجزیه  با  گیرد.  قرار  سطح 
در  را  گیاهان  پراکنش  نحوۀ  حدودی  تا  می توان 

محوطه سنجید. 

نتیجه گیری

با مقایسة این سه شکل با شکل پراکنش گیاهی 
در محوطه، مشاهده می شود تراکم و پراکنش گیاهی 
در قسمت هایی است که میزان دمای خاک و تبخیر 

و تعرق در کمینه قرار دارد. هر دو گونه به تشعشعات 
مستقیم خورشیدی وابسته  هستند و میزان تشعشع 
رشد  برای  را  میانگین  حد  یک  در  خورشیدی 
به صورت  نیز رویش  می پسندند. در سایر قسمت ها 
تک بوته مشاهده می شود اما مقیاس بر تراکم پوشش 
قرار دارد، نه تک بوته منفرد. عالوه بر عواملی که ذکر 
شد، عوامل بسیاری مانند خاک یا رطوبت نسبی بر 
رویش و پراکنش گیاهان مؤثرند. در نهایت می توان 
گفت که کهورک به تناسب کَور توانایی ریشه دوانی 
بیشتر  و  ندارد  را  آجر  مثل  سخت  مصالح  میان  در 
تمایل دارد که روی خاک سطح و مصالح خشتی و 
کاهگلی رشد کند، اما کَور بیشتر در زوایای دیوار ها، 
کهورک  آجر ها می روید.  بین  مرز  در  و  فرورفتگی ها 
در برابر گرما و خشکی مقاوم تر است، اما کَور بیشتر 
تمرکز  که  یابد  گسترش  محل هایی  در  دارد  تمایل 

رطوبتی بیشتری فراهم است. 
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چکیده

چغازنبیل  باستانی  محوطه های  کاوش های  از 
دست  به  زیادی  آثار  تاکنون  گذشته  از  هفت تپه  و 
آمده است که می توان به بقایای معماری و همچنین 
اشیای منقول مختلف اشاره کرد. این اشیا شامل انواع 
بقایای  ِگل نوشته ها،  همچنین  فلزات،  و  سفالینه ها 
موزۀ  مخزن  در  هم اکنون  که  است  غیره  و  انسانی 

هفت تپه نگهداری می شوند. 

با توجه به حجم باالی اشیا و شاخص بودن اکثر 
آن ها؛ برای حفظ، احیا و معرفی این میراث ارزشمند، 
پرونده های ثبت این آثار منقول تاریخی فرهنگی در 
یک  طی  آن  از  پس  شد.  تنظیم  ملی  آثار  فهرست 
میراث  کل  ادارۀ  آثار  ثبِت  کمیتة  در  ارائه  جلسة 
پرونده ها  اولیه،  بررسی های  از  بعد  استان،  فرهنگی 

برای تأیید نهایی به ادارۀ کل ثبت آثار ارسال شد.

ثبتی،  پروندۀ  تاریخی،  منقول  آثار  واژگان کلیدی: 
پایگاه چغازنبیل و هفت تپه.

مقدمه

آثار  از  ایران مجموعه ای  ملی  آثار  فهرست 
تاریخی ایران است که به مستوجب قانون حفظ آثار 
ملی مصوبة 1309 مجلس شورای ملی به طور رسمی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%81%D8%B8_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%81%D8%B8_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%81%D8%B8_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C
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و  صنعتی  آثار  "کلیة  قانون  این  طبق  شده اند.  ثبت 
سلسلة زندیه در  دورۀ  اختتام  تا  که  اماکنی  و  ابنیه 
مملکت ایران احداث شده، اعم از منقول و غیرمنقول، 
آثار ملی  قانون می توان جزء  این  با رعایت مادۀ سه 
نظارت  و  حفاظت  تحت  و  داشت  محسوب  ایران 
بهمن  تاریخ 11  در  از 25 سال،  است." پس  دولت 
آثار  ثبت  ممنوعیت  گلستان،  ثبت کاخ  با   1334
برداشته  عماًل  هم  آن  از  پس  و  قاجاریه  به  مربوط 
شد. در 24 شهریور 1310 نخستین گروه از آثار ملی 
ایران ثبت گردیدند. اولین اثر سلیمان تپه )ایالم( بود 
لیست  در  و  بود  شده  گدار معرفی  توسط آندره  که 
یا فهرست آثار ملی ثبت شد. تا پایان دورۀ رضاشاه 
340 و تا پایان دورۀ پهلوی 1633 اثر در لیست آثار 

ملی ایران به ثبت رسید.

اثر  یک  ملی،  آثار  فهرست  در  ثبت  فرایند  در 
نشان  اثر  باشد.  اصلی  مشخصة  چند  دارای  باید 
دهندۀ مقطعی از تاریخ ملی یا بین المللی با بار غنی 
با  ارتباط  در  یا  متعلق  اثر  باشد،  تاریخی  و  فرهنگی 
شخصیت های برجستة تاریخ کشور یا نشانگر گوشه ای 
از زندگی، فعالیت یا آثار آنان باشد، اثر در سطح ملی 
یا بین المللی شاخص یک مبدأ تاریخی یا نقطة عطف 
حرکتی  یا  او  ساخته های  دست  یا  انسان  تاریخ  در 
تاریخی باشد، اثر در سطح ملی یا بین المللی حاوی 

اطالعات جامعی از تاریخ و معارف انسانی، فرهنگ و 
تمدن بشری تاریخ علوم و فنون و هنرها باشد یا نقش 
تعیین کننده ایی را در این زمینه ایفا کند، اثر نزد عامه 

مردم و عرف مورد احترام یا توجه خاص باشد.

فرهنگی  میراث  سازمان  تشکیل  قانون  طبق 
در  اسالمی  مجازات  قانون  و   1367 سال  مصوب 
که  آثاری  تشخیص  وظیفة  تاریخی،  آثار  خصوص 
قابلیت حفظ و نگهداری و ثبت در فهرست آثار ملی 
کشور را دارند، بر عهدۀ سازمان میراث فرهنگی است. 
پیدا  ارتقاء  وزارتخانه  به  اکنون  هم  که  سازمان  این 
کرده، به عنوان متولی این امر حرکتی پیوسته را از 
طریق ادارۀ کل ثبت آثار از سال 1385 در دستور کار 
خود قرار داده و جلسات متعددی را در راستای این 
هدف برگزار کرده است که نتیجه این جلسات تهیه 
فرهنگی  تاریخی-  منقول  آثار  ثبت  پروندۀ  تنظیم  و 
در فهرست آثار ملی و دستورالعمل تهیه پرونده های 
در  فرهنگی  تاریخی-  منقول  آثار  ثبت  پیشنهادی 

فهرست آثار ملی است.  

تپه  هفت  و  چغازنبیل  جهانی  میراث  پایگاه 
تاریخی،  ـ  فرهنگی  آثار  از  حفاظت  راستای  در  نیز 
پس از ارسال فرم پیشنهاد ثبت اثر در فهرست آثار 
از طرف سازمان کل میراث فرهنگی، اطالعات  ملی 

شکل 1. فعالیت دو بخش مخزن اشیاء و کارگاه مرمت برای ثبت آثار منقول تاریخی- فرهنگی.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D9%BE%D9%87_(%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D9%BE%D9%87_(%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87_%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87_%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
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بخش  همکاری  با  خواسته شده  فرمت  و  جزئیات  با 
مخزن اشیا و کارگاه مرمت انجام داد )شکل 1(. در 
این نوشتار، اشیای منتخب برای ثبت در فهرست آثار 
ملی به صورت مختصر معرفی می شوند، همچنین به 
یک  هر  مورد  در  مرمتی  و  پژوهشی  اولیة  مطالعات 

اشاره شده است. 

آجرکتیبه دار ـ چغازنبیل

در کاوش هایی که در محوطة چغازنبیل صورت 
گرفته بیش از 5000 آجرنوشته به دست آمده که به 
خط میخی اکدی نگارش شده اند. در این نوشته ها از 
یاد  13ق.م(  )قرن  نپیریشا  اونتاش  نام  به  پادشاهی 
را  امروزی(  )چغازنبیل  دورانتاش  شهر  که  می شود 
تاسیس کرد و در مرکز آن معبد مطبق )ذیقورات( را 
برای خدایان اینشوشینک و نپیریشا برپا کرد. آثار و 
شواهد به دست آمده نشان می دهد که معماران ایالمی 
این  از  ردیف  یک  رج،   10 هر  از  ذیقورات  دورتادور 
به کار برده اند که همچنان در  را  آجرهای کتیبه دار 

بدنه ذیقورات قابل رویت است )شکل 2(.

آجرهای  از  برخی  مرمتی  و  حفاظتی  عملیات 
موزۀ  کتیبه های  تاالر  در  که  را  چغازنبیل  کتیبه دار 
نگهداری می شود، محمد حسینی در سال  هفت تپه 
بر  »مطالعه  عنوان  با  پایان نامه ای  قالب  در   1387
روی روش های پاکسازی، نمک زدایی و انجام عملیات 
آجرهای  و  آجر  نمونه های  زدایی  نمک  و  پاکسازی 
)حسینی  است  داده  انجام  چغازنبیل«  کتیبه دار 

.)1387

پیکرک انسانی ـ ابوفندوا

این پیکرک انسانی زن )ایزدبانو( مربوط به دورۀ 
دکتر  باستان شناسی  کاوش های  از  که  است  ایالم 
 1354 سال  در  ابوفندوا  تپة  در  نگهبان  عزت اهلل 
دیگر  همانند  پیکرک  این  است.  آمده  دست  به 
پیکرک ها به صورت قالبی به همراه یک پوشش گلی 
کارکردی  احتماالً  و  است  نیمه برهنه ساخته شده  و 
آیینی دارد. در وضع موجود، بدن تا ساق پا سالم و 
جزییات به خوبی مشخص است. سر، قسمت بازوی 
یک دست و بخش انتهایی پاها شکسته و از بین رفته 
است. تزیینات آن به صورت بند دور سینه، گردنبند 

شکل 2. آجرکتیبه دار، چغازنبیل.
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و النگو است که بند دور سینه در دو ردیف به شکل 
گیس باف در باالی سینه و ساده در زیر سینه نمایش 
داده شده و آویز گردنبند ستارۀ چندپر است و تعداد 

3 عدد النگو در دست دارد )شکل 3(.

و  نشده  انجام  شی  این  بر  خاصی  مرمتی  اقدام 
این  است.  شده  پاکسازی  سطحی  صورت  به  فقط 
چون  می شود  پیکرک ها  همة  شامل  تقریباً  موضوع 
و  می شوند  آسیب  دچار  کمتر  ساختاری  لحاظ  از 
آسیب های وارده به آن ها فیزیکی است که به صورت 
شکستگی نمایان است. در مورد این پیکرک، بدن تا 
ساق پا سالم و جزییات به خوبی مشخص است. سر، 
قسمت بازوی یک دست و بخش انتهایی پاها شکسته 

و از بین رفته است.

تابوت سفالی ـ هفت تپه 

این تابوت سفالی متعلق به دورۀ ایالم میانه است 
تاریخی  محوطة  دهة 1350ـ1340  کاوش های  از  و 
هفت تپه، به سرپرستی دکتر عزت اهلل نگهبان به دست 

آمده است. 

شده  اشاره  هفت تپه  کاوش های  گزارش های  در 
که تابوت در وضعیت مناسبی نبوده و درپوش آن بر 
اثر آسیب های وارده از بین رفته است. بنابراین برای 
گچ  اندود  از  استفاده  با  تابوت  تخریب  از  جلوگیری 

 شکل 3. پیکرک انسانی، ابوفندوا.

شکل 4. تابوت سفالی، هفت تپه. 
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مفتول  ردیف  سه  با  شکسته،  قطعات  شدن  باز  از 
سیمی، بیرون تابوت را بسته بودند. عملیات حفاظتی 
و مرمتی این شی در قالب پایان نامه کارشناسی سجاد 
پاک گوهر در سال 1386 انجام شده است )پاک گهر 

1386( )شکل 4(.

تبر مفرغی ـ هفت تپه

در   1 شمارۀ  ساختمان  پی گردی های  از  شی  این   
و  هفت تپه  تاریخی  محوطة  از   1386 سال  تابستان 
ترانشة H4 به دست آمده و تاریخ آن به دورۀ ایالم 
عملیات  بازمی گردد.  پ.م(   1500  -1400( میانه 
پایان نامه  قالب  در  شی  این  مرمتی  و  حفاظتی 
کارشناسی اکرم سلطانی در سال 1388 انجام شده 

است )سلطانی 1388( )شکل 5(.

گورخمرۀ ایالمی ـ هفت تپه 

این گورخمرۀ سفالی متعلق به دورۀ ایالم میانه 
تاریخی  محوطة  1350ـ1340  دهة  کاوش های  از 
به  نگهبان  عزت اهلل  دکتر  سرپرستی  به  تپه  هفت 
دلیل  به  گورخمره  این  اهمیت  است.  آمده  دست 

شکل 5. تبر مفرغی، هفت تپه.

شکل 6. گورخمره، هفت تپه.

تدفین  شیوۀ  این  است.  آن  درون  اسکلت  وجود 
)گورخمره ای( یکی از نمونه های رایج خاکسپاری در 
دورۀ ایالم بوده و آنچه که از مطالعات برمی آید، نحوۀ 
به صورت  اغلب  قرارگیری اجساد درون گورخمره ها 
چمباتمه ای )جنینی( بوده است. عملیات حفاظتی و 



سالنامۀپایگاهمیراثجهانیچغازنبیلوموزۀهفتتپه

242

شمارۀ اول، سال 1392-1397

مرمتی این گورخمره در قالب پایان نامة کارشناسی 
عبدالرضا برق دهنده در سال 1380 انجام شده است  

)برق دهنده 1380( )شکل 6(.

جام استوانه ای ـ هفت تپه 

باستان شناسی  کاوش های  از  استوانه ای  جام 
بهزاد  دکتر  سرپرستی  به   1389 سال  در  هفت تپه 
مفیدی نصرآبادی از ترانشة 32 به همراه استخوان های 
یک اسکلت داخل یک تابوت سفالی در اتاقی کشف 
شده که در مجاورت ساختمان اداری واقع در جنوب 
شهر قرار داشته است. این ظرف استوانه ای به دلیل 
نوع مواد به کار رفته در آن )احتماالً خمیر شیشه( و 
نوع جنس بسیار کمیاب است. این شی نیز از دوره 

شکل 7. جام استوانه ای، هفت تپه. 

شکل 8. جام برنزی، هفت تپه.

ایالم میانه 1400- 1500 پ.م به جای مانده است. 
عملیات حفاظتی و مرمتی این شی را اکرم سلطانی 
 )1395 )سلطانی  است  داده  انجام   1395 سال  در 

)شکل 7(.

جام برنزی ـ هفت تپه 

این شی نیز همانند جام استوانه ای از کاوش های 
باستان شناسی هفت تپه در سال 1389 به سرپرستی 
دکتر مفیدی از ترانشة 32 و داخل یک تابوت سفالی 
کشف شده است. این جام متعلق به دورۀ ایالم میانه 
سال  در  سلطانی  اکرم  است.  پ.م   1500  -1400
1395 اقدامات حفاظتی و مرمتی برای این جام انجام 

داده است )سلطانی 1396( )شکل 8(.
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شکل 9. خنجر با دستۀ مرصع، هفت تپه.

خنجر مفرغی با دستۀ مرصع ـ هفت تپه

این خنجر فلزی از کاوش های دکتر مفیدی در 
سال 2010 میالدی به دست آمده است. روی دستة 
دیده  سفید  رنگ  به  مرصعکاری هایی  خنجر،  این 
استخوان  یا  و  سنگ  جنس  از  احتماالً  که  می شود 
هستند. عملیات حفاظتی و مرمتی این شیئ در زمان 
گرفت. صورت  پایگاه  مرمتی  تیم  دست  به  کاوش 

)شکل 9(.

دیگر،  فلزی  خنجر  چند  همراه  به  خنجر  این 
دانشگاه  بابک رفیعی علوی در  پایان نامة دکتری  در 
 Rafiei( فرانکفورت آلمان مورد مطالعات قرار گرفت

.)Alavi 2015

مجسمۀ شیرعقاب ـ چغازنبیل

این مجسمه که موجودی خیالی از ترکیب شیر 
پلکان های  دروازۀ  نگهبان  عنوان  به  بوده  عقاب  و 
و  می گرفته  قرار  استفاده  مورد  چغازنبیل  ذیقورات 
گیریشمن  رومن  خورشیدی   40 دهة  کاوش های  از 
یافت شده است. مجسمة مذکور از جنس گل پخته 
لعاب دار و متعلق به دورۀ ایالم میانه است )شکل 10(.

کاوش،  زمان  در  ابتدا  در  آن  مرمتی  اقدامات 
محل  به  و  گرفت  صورت  گیرشمن  تانیا  دست  به 
نگهداری آثار در انبارهای شوش منتقل شد. با  آغاز 
جنگ ایران و عراق بر اثر اصابت گلوله توپ به انبار، 
سال  در  دید.  فراوانی  آسیب های  شاخص  اثر  این 

شکل 10. مجسمۀ شیرعقاب، چغازنبیل.
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شکل 11. ظرف سفالی با چهرۀ انسان، هفت تپه.

شکل 12. لوح گلی، هفت تپه.

آرالدیت  دست  به  شکسته شده  بخش های   1367
وصالی شد ولی مرمت آن نیمه تمام ماند. در نهایت 
عملیات حفاظتی و مرمتی این شی در قالب پایان نامه 
سال  در  طهرانی  نژاد  فکری  الهام  ارشد  کارشناسی 

1391 انجام شد )فکری نژاد 1391(.

ظرف سفالی با چهرۀ انسان ـ هفت تپه

این ظرف سفالی در کاوش های پیش از انقالب 
به  هفت تپه  در  نگهبان  عزت اهلل  دکتر  سرپرستی  به 
دست آمده است. روی بدنة این ظرف سفالِی کوچک 
تصویر چهرۀ یک انسان نقش شده است که با توجه 
و  بین النهرین  محوطه های  در  مشابه  سفال های  به 
دریای  شرق  در  مقایسه  قابل  نمونه های  همچنین 
مدیترانه احتماالً تصویر نقش شده بر روی این ظرف، 
خدای بِس مصری است. نمونة چنین ظرفی تا کنون 

در ایران گزارش نشده است و همین موضوع اهمیت 
ظرف  این  باالیی  لبة  می دهد.  نشان  را  یافته  این 
و  بوده  از کشف شکسته  پیش  و  گذشته  در  سفالی 
ظرف از ابتدا کامل پیدا نشده است. در زمان کاوش 
همان  در  و  شد  پیدا  شکسته  سفالی  ظرف  این  نیز 
زمان وصالی و مرمت شد )شکل 11(. بابک رفیعی در 
تطبیقی  پژوهش های  به  اختصاصی  به طور  مقاله ای 

 .)Rafiei Alavi 2014( این ظرف  پرداخته است

لوح گلی ـ هفت تپه

از کاوش های دکتر نگهبان بین سال های 1344 
تا 1357 خورشیدی تعداد زیادی لوح گلی به دست 
آمده که همگی مربوط به دوران ایالم میانه اند. یکی 
از سالم ترین این الواح برای ثبت در فهرست آثار ملی 
انتخاب گردید. این لوح مدور بوده و به خط میخی 

اکدی نگارش شده است.
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این لوح را پرفسور پابلو هرروو با هدف جلوگیری 
از آسیب بیشتر و حفاظت از آن، به همراه الواح دیگر 
مرمت  و  پاکسازی  نیز   1384 سال  در  است.  پخته 
این لوح به دست پاک گهر ادامه پیدا کرد )پاک گهر 

1384( )شکل 12(.

بحث و نتیجه گیری

هفت تپه  و  چغازنبیل  جهانی  میراث  پایگاه 
همواره با حجم باالیی از اشیای حاصل از کاوش های 
که  بوده  روبه رو  در سال های مختلف  باستان شناسی 
بعضاً منحصربه فرد و شاخص هستند. اگرچه همواره 
این  در  حاضر  کارشناسان  سعی  و  کاری  سیاست 
پایگاِه پژوهشی بر این بوده که از دو محوطه و آثارش 
صیانت کنند، ولی الزم است به منظور حفظ و احیا، 
اشیا در یک نظام قانونمند در فهرست آثار ملی کشور 
دیگر، معرف  آثار  و  کنار محوطه ها  در  و  ثبت شوند 
فرهنگ غنی این مرز و بوم در همه نقاط جهان باشند. 

کتابنامه

برق دهنده، عبدالرضا،
گور  نمونه  یک  مرمت  و  حفاظت  بررسي،   1380    
پایان نامه  هفت تپه،  حفاري  هاي  از  مکشوفه  ایالمي  خمرۀ 
هنر  دانشگاه  فرهنگي،  و  تاریخي  آثار  مرمت  کارشناسی 

اصفهان.

پاک گهر، سجاد،
گزارش حفاظت و مرمت الواح گلی هفت تپه،   1384    

آرشیو پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه.

پایان  نامه  هفت  تپه،  سفالی  تابوت  مرمت   1386    
کارشناسی مرمت آثار تاریخی، دانشگاه زابل.

حسینی، محمد،
کتیبه دار  آجرهاي  نمك زدایي  و  پاکسازي   1387    
تاریخی،  آثار  مرمت  کارشناسی  پایان  نامه  چغازنبیل، 

دانشگاه زابل.

سلطانی، اکرم،
به  متعلق  مفرغی  تبر  یک  حفاظت  و  مرمت   1388    
دوران ایالم میانه، پایان  نامه کارشناسی مرمت آثار تاریخی، 

دانشگاه زابل.

-32-22 کد  با  استوانه  ای  ظرف  یک  مرمت   1395    
H.T.10، گزارش عملکرد یکساله 95، آرشیو پایگاه میراث 

جهانی چغازنبیل و هفت تپه.
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چکیده

هر  نخستین  و  پایه  مراحل  از  مستند نگاری 
شاخه های  به  خود  و  بوده  باستان شناسی  پژوهش 
مختلف تقسیم شده است. در این نوشتار به ساماندهی 
کاوش های  تاریخی  منقول  اشیای  طبقه بندی  و 
چغازنبیل، هفت تپه و محوطه های پیرامونی آن ها که 
شده  پرداخته  دارند،  قرار  تپه  هفت  موزۀ  مخزن  در 

است.

ساماندهی،  طراحی،  مستندنگاری،  واژگان کلیدی: 
هفت تپه، چغازنبیل.

مقدمه

در کاوش های دکتر نگهبان بین سال های 1344 
و  خوزستان  هفت تپه  تاریخی  محوطة  در    1359 تا 
مفیدی  بهزاد  دکتر  جدیدتر  کاوش های  همچنین 

نصرآبادی در  هفت تپه و محوطة تاریخی دورانتاش 
اثر  )الواح گلی(،  )چغازنبیل( تعداد زیادی ِگل نوشته 
مفرغی  اشیای  حیوانی،  و  انسانی  پیکرک های  مهر، 
است  آمده  دست  به  سفالی  اشیای  زیادی  تعداد  و 
)نگهبان،1372(. بخشی از این یافته های فرهنگی در 
موزۀ هفت تپه نگهداری می شوند. عالوه بر دو محوطة 
دوره های  فراوانی محوطه های  و چغازنبیل،  هفت تپه 
مختلف پیش از تاریخی و تاریخی در دشت شوشان 
و پیرامون این دو محوطة کلیدی ایالمی قابل توجه 
بررسی های  روزانه،  گشت زنی  های  نتیجة  در  و  بوده 
باستان شناسی، همراهی جوامع محلی تعدادی زیادی 
از یافته های فرهنگی این محوطه ها به موزۀ هفت تپه 
منتقل شده است. نگهداری بهینه و ساماندهی علمی 
این یافته ها جزو اهداف اولیة پایگاه حفاظت و مرمت 

چغازنبیل و  هفت تپه قرار گرفته است.

روش شناسی

مستند کردن به معنی به ثبت و ظهور رساندن 
بوده و منظور از مستندنگاری همان طراحی )ترسیم 
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سازه های  یا  و  باستان شناسی  یافته های  فنی( 
فنی  ترسیم  از  هدف  است.  به دست آمده  معماری 
کاوش های  یا  و  سطح االرضی  بررسی های  یافته های 
ثبت و ضبط وضعیت  اول  باستان شناسی در مرحلة 
موجود آن ها بوده و پژوهشگر و بیننده را از مراجعة 
دوباره به اصل شی بی نیاز می کند. بنابراین هر طراحی 
باید کمترین نقص را داشته، بیشترین اطالعات را ارائه 
نماید و تا حد امکان گویا و روشن باشد. به عبارتی 
و  دقیق  گزارشی  تهیة  فنی  طراحی  از  هدف  دیگر 
گویا به صورت گرافیکی و تصویری از یافته های مورد 
مطالعه برای روشن تر شدن مراحل و نتایج کار است 

.)Hope-Taylor 1966: 107(

در میان یافته های باستان شناسی، قطعات ظروف 
یا  لبه  عمدتاً  که   دارند  را  فراوانی  بیشترین  سفالی 
کف سفال و بدنه های منقوش بیشترین راهنما برای 
این  اینرو  از  است،  شناختی  و  تطبیقی  مطالعات 

قطعات برای طراحی و مطالعه انتخاب می شوند.

مخزن اشیا و بانک سفال موزۀ  هفت تپه

دکتر  سرپرستی  به  باستان شناسی  کاوش های 
تاریخی  نگهبان در سال 1344 در محوطة  عزت اهلل 
 هفت تپه آغاز شد و تا سال 1357 ادامه یافت. در این 
مدت با انجام چهارده فصل کاوش مداوم آثار معماری 

و همچنین اشیای تاریخی بسیاری اعم از سفال، الواح 
مفرغی  اشیای  حیوانی،  و  انسانی  پیکرک های  گلی، 
ارزشمندی از دل خاک به دست آمد. با آغاز جنگ 
خاتمه  در  هفت تپه  باستان شناسی  فعالیت  تحمیلی 
شاخص  اشیای  از  محدودی  تعداد  جز  به  و  یافت 
 هفت تپه و چغازنبیل که به تهران انتقال یافت مابقی 
انبارهای موزۀ  هفت تپه  نامطلوبی در  اشیا به صورت 
نگهداری می شد. با آغاز فعالیت پایگاه میراث جهانی 
چغازنبیل و هفت تپه در بهمن ماه 1377 و لزوم حفظ 
هفت تپه،  و  چغازنبیل  تاریخی  محوطة  نگهداری  و 
توجه  با  ایجاد شد.  پایگاه  اشیا در  بخش های مخزن 
و  هفت تپه  محوطة  دو  در  بیشمار  پرسش های  به 
چغازنبیل، مطالعات باستان شناسی در این محوطه ها 
ضروری بود از اینرو این مطالعات به سرپرستی دکتر 
و  هفت تپه  چغازنبیل،  در  نصرآبادی  مفیدی  بهزاد 
محوطه های اقماری این دو، راهکارهای برای پاسخ به 
پرسش ها بود. با آغاز دوبارۀ فعالیت های باستان شناسی 
حجم زیادی قطعات سفال از محوطه های چغازنبیل 
و  هفت تپه همچنین تپه های تاریخی منطقه به دست 
شد.  آرشیو  و  طراحی  سفال ها  اعظم  بخش  آمد، 
بانک  سفال ها  آرشیو  و  ساماندهی  برای  همچنین 
سفال در زیرزمین کارگاه چغازنبیل دایر شد )شکل 

 .)1

شکل 1. نقشۀ راهنما بانک سفال و ساماندهی اشیای سفالی.
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محوطه های  از  سطحی  سفال های  برداشت 
برای  اقماری  محوطه های  و  هفت تپه  چغازنبیل، 
محوطه،  مختلف  نقاط  در  سفالی  تراکم  شناخت 
صنعت  و  سفال  تنوع  شهری،  بافت  شناسایی 
سفال گری، تاریخ گذاری دوره های تاریخی و ارتباطات 
و تبادالت فرهنگی و اقتصادی در منطقه انجام گرفت 
و متعاقباً بانک سفال نیز برای نگهداری و ساماندهی 

این قطعات شکل گرفت.

توجه  با  بانک سفال، قطعات سفالی مختلف  در 
به مطالعات باستان شناسی شامل بررسی و کاوش در 
محوطه های مختلف ایجاد شد. این مجموعه سفال ها 

عبارتند از 

1. در چغازنبیل شبکه هایی به ابعاد 100 در 100 
متر ایجاد و سفال های هر شبکه جمع آوری گردید که 
حدود 70 درصد سفال های پراکنده در سطح بودند. 
50 درصد این قطعات طراحی و ترسیم شدند و 30 

درصد آن ها آرشیو رایانه ای شد.

2. بهزاد مفیدی نصرآبادی در سال های 1378 و 
1379 محوطة تاریخی چغازنبیل، بین حصار میانی 
را کاوش کرد که مقادیر زیادی  بیرونی دورانتاش  و 
سفال از ترانشه ها به دست آمد، 50 درصد سفال ها 
رایانه ای آرشیو  به صورت  آنان  طراحی و 30 درصد 

شد.

تپه های  اخیر،  باستان شناسی  مطالعات  در  3ـ 
تاریخی حومة محوطة چغازنبیل بررسی شد تا ارتباط 
آن ها با چغازنبیل مشخص شود. از این محوطه ها که 
حریه،  تپه  از  عبارتند  شد  برداشت  سفالی  قطعات 
تپه ساویزی،  امامی،  تپه  ابوفندوا،  تپه  ابوالقیفه،  تپه 
باقال و تپه جنگل. 50  ابو  تپه دهنو، تپه گرگه، تپه 
درصد قطعات سفالی این محوطه ها ترسیم و آرشیو 

الکترونیک شد. 

کاوش  انقالب، 9 فصل  از  در سال های پس  4ـ 
صورت  هفت تپه  تاریخی  محوطة  در  باستان شناسی 
گرفته است. تعداد زیادی سفال شامل ظروف، خمره، 
از  سفال  قطعات  و  کاسه ها  ته دکمه ای،  جام های 
الیه های مختلف ترانشه های کاوش به دست آمده اند 
که 30 درصد آن ها طراحی و ترسیم و 30 درصد نیز 

بایگانی الکترونیک شدند. 

5ـ بررسی تپه های تاریخی غرب و شرق رودخانة 
تکمیل  منطقه،  تاریخی  بافت  شناسایی  برای  کرخه 
تاریخی  ارتباطات  شناخت  باستان شناختی،  نقشة 
مواد  مقایسه ای  تحلیل  و  تاریخ نگاری  فرهنگی،  و 
گرفت.  انجام  خورشیدی  هشتاد  دهة  در  فرهنگی 
نیز  بررسی ها  این  از  آمده  دست  به  سفالی  قطعات 
طراحی، اسکن، آرشیو رایانه ای شده و به بانک سفال 

افزوده شد.

شکل 2. ساماندهی بانک استخوان با تفکیک انسانی و حیوانی.
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و  لبه  را  سفالی  بانک  این  یافته های  عمدۀ 
لعابدار  سفال های  منقوش،  سفال های  سفال،  کف 
سنگ های  اسالمی(  و  ساسانی  اشکانی،  )دوره های 
سنگی  ابزارهای  و  کوبنده  سنگ های  و  آسیاب 

دربرمی گیرد.

بانک استخوان 

اغلب  استخوان  بانک  در  موجود  استخوان های 
به  تاریخی  هفت تپه  محوطة  در  اخیر  کاوش های  از 
دست آمده اند و به دو بخش انسانی و حیوانی تفکیک 
شده است. ساماندهی بانک استخوان بر اساس شمارۀ 
ترانشه و الیه، تاریخ کاوش صورت گرفته است )شکل 

.)2

تاالرکتیبه و مخزن اشیا

از سال 1382 اقداماتی برای جمع آوری مدارک 
طول  در  که  داده هایی  و  هفت تپه  موزۀ  در  پراکنده 
مطالعات پروژۀ چغازنبیل و هفت تپه به دست آمده، 
مرکزی  راه اندازی  کار  این  از  هدف  گرفت.  صورت 
هدف مند  را  ایالم شناسی  مطالعات  تا  بود  پژوهشی 
سازد و بتواند با گردآوری داده ها در بازسازی بخشی 
کند  کمک  میانه  ایالم  دورۀ  ویژه  به  ایالم  تاریخ  از 

)هوتن 1382(. اشیای این مخزن  و تاالر بیشتر شامل 
کتیبه ها و الواح گلی است )شکل 3(. 

 بیشترین کتیبه های مخزن، از کاوش های دکتر 
نگهبان و در قسمت شمال شرقی ساختمان شمارۀ 
یک از ترانشه های JXXXIV,KXXXIV به دست 
آمد ه اند. این الواح گلی به خط میخی و به زبان بابلی 
میانه و از چپ به راست نوشته شده اند. فرم این الواح 

معموالً به شکل مکعب مستطیل و مدور است. 

پروفسور هرروو زبان شناس هیئت دکتر نگهبان 
کتیبه های هفت تپه را طبقه بندی، بعضی از آن ها را 
نسخه برداری و تعداد کمی را خوانده است. در ضمن 
بیشتر  آسیب  از  جلوگیری  برای  کرد  تالش  هرروو 
 Herrero( را در کوره حرارت دهد  کتیبه ها، آن ها 
راه  عاجل ترین  شاید  زمان  آن  در  کار  این   .)1976
حل برای نگهداری این مدارک با ارزش تاریخی بود. 
همچنین تعدادی از الواح به دست آمده از کاوش های 
اخیر را پروفسو دوریس پرشل زبان شناس شرق کهن 
است  منتشر کرده  و  ترجمه  آلمان  ماینز  دانشگاه  از 

)پرشل 1389(.

کتیبه ها  موضوع  شده،  ترجمه  متون  اساس  بر 
مورد  در  که  است  اداری  رسید های  به  مربوط  غالباً 

شکل 3. نصب قفسه های متحرک و ساماندهی مخزن اشیای پایگاه. 
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میزان  نواحی،  سایر  به  فرستاده شده  کاالی  میزان 
میزان  و  کار گاه های  هفت تپه  در  تولیدشده  کاالی 
الواحی نیز به دست آمده  این  آذوقه است. عالوه بر 
پیشگویی ها  و  نامه ها  افراد،  فهرست  به  آن ها  در  که 

اشاره شده است. 

مهری  نقش  کتیبه ها  این  دیگر  ویژگی های  از 
زده  شده  یک طرف  در  و  نوشته  پایان  در  که  است 
تولیدات  بر  حکومتی  دستگاه  می دهد  نشان  و 
برخی  در  است.  داشته  نظارت  کارگاه های  هفت تپه 
فرمان بردار   حاکم   ATIBU نام  مهر ها  نقش  این  از 
این  کمک  به  می شود.  دیده   TEPTI-AHAR
دسته از متون می توان زمان نگارش این کتیبه ها را 
در دورۀ ایالم میانه )1400پ.م( دانست که همزمان 
با حکومت کاسی ها در بین النهرین و در زمان کاداش 
نیز  نام قدیم  هفت تپه را  این کتیبه ها  انلیل بوده اند. 

روشن ساختند. چنان که در نقش مهر هایی که در 
پشت برخی از کتیبه ها نقش بسته اند، اشاره به شهر 
می زنند  حدس  محققان  و  است  شده   KABNAK

KABNAK همان  هفت تپه امروزی باشد )شکل 4(. 

گلی  پاکت های  کتیبه ها،  با  مرتبط  اشیای  از 
ممهور است. معموالً کتیبه ها را در محفظه ای از گل 
به صورت چهارگوش  قرار می دادند و بر روی آن مهر 
رسمی را نقش می کردند. این پاکت ها در واقع کتیبه 
را پلمب می کرده تا برای همگان در دسترس نباشد. 
به  گلی  پاکت ها  خرده  این  از  تعدادی  در  هفت تپه 

دست آمده است )شکل 5(.

کتیبه  ها  تاالر  ساماندهی  و  حفاظت  هدف  با 
اقدامات فراوانی صورت گرفته که اهّم آن ها عبارتند 
از تدوین شناسنامه برای الواح و ثبت آن ها، ترجمة 

شکل 4. پاکسازی و مستند نگاری الواح گلی. 

شکل 5. نمونه ای از لوح های گلی به همراه پاکت گلی بدست آمده از محوطۀ هفت تپه.
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بهزاد  دکتر  و  بهرامی  نیکخواه  خانم  همت  به  الواح 
به  مفیدی  دکتر  کاوش های  از  که  )الواحی  مفیدی 
اسکن  الواح،  همة  از  تصویربرداری  آمده اند(،  دست 
جدید،  کاوش های  از  به دست آمده  الواح  از  سه بعدی 
آرشیو رایانه و انتقال اطالعات به نرم افزار فایل میکر.

پیکرک ها

پیکرک های موجود در مخزن اشیا از محوطه های 
تاریخی چغازنبیل،  هفت تپه، دهنو و ابوفندوا به دست 
انسانی و حیوانی  به دو گروه پیکرک های  آمده اند و 

تقسیم می شوند. 

پیکرک های انسانی: شمار زیادی از پیکرک های 
به  ابوفندوا  تپه  و  هفت تپه  در  پخته  گل  از  انسانی 
دست آمده است. پیکرک های کاوش های هفت تپه و 
تپه ابوفندوا در موزۀ هفت تپه، شامل پیکرک های زن 
و مرد است که شکل های محدود و معموالً همسان 
دارند. اگرچه نمونه ای سالم از این پیکرک ها به دست 
نگهبان در گزارش های  متأسفانه دکتر  است.  نیامده 
خود محل دقیق کاوش پیکرک های هفت تپه را ذکر 
از آن ها به ترانشة  نکرده است. فقط در مورد برخی 
NXXVIII در راهروی مابین حیاط شمال  غربی و 
و در یک  واحد ساختمانی شمارۀ یک  جنوب غربی 
راهرویی  محوطة  در   CXXI ترانشة  به  هم  مورد 

است.  کرده  اشاره  آرامگاه  معبد  ساختمان  شرق  در 
جنسیت پیکرک ها در هر دِو این ترانشه ها مرد بود. 
دقیق تری  اطالعات  ابوفندوا  تپه  پیکرک های  دربارۀ 

وجود دارد. 

بعضی  است.  شکل  دو  به  نیز  زنان  پیکرک 
بازوانشان روی سینه جمع شده، آن ها را در دستان 
دیگر  بعضی  هستند،  نیمه عریان  و  گرفته اند  خود 
دست ها روی شکم قرار دارد و تقریباً پوشیده هستند. 
نوع تزیینات این پیکرک ها با اندکی تفاوت نسبت به 
هم تقریباً مشابه بوده و در یک گروه قرار می گیرند. 
پیکرک مردان معموالً برهنه است. البته از این گروه 
نیز یک نمونة سالم به دست نیامده است. گروهی از 
این پیکرک ها شامل پیکرک های نوازندگان مرد بوده 

که غالباً شکسته است )شکل 6(. 

پیکرک  زیادی  شماری  حیوانی:  پیکرک های 
گلی گاو از هفت تپه و تپه ابوفندوا به دست آمده که 
این  از نظر ساخت مشابه هم هستند.  تقریباً همگی 
ساخته  برجسته  و  بزرگ  کوهانی  با  غالباً  پیکرک ها 
شده اند. نگهبان معتقد است که پیکرک های هفت تپه 
هستند.  مارلیک  از  به دست آمده  مجسمه های  شبیه 
متأسفانه اغلب این پیکرک ها شکسته و ناقص هستند 
و تنها مورد سالمی هم که نگهبان در گزارش خود 
به چاپ رسانده است )نگهبان 1372: 560( در موزه 

شکل 6.  تصویربرداری و مستندنگاری پیکرک انسانی.
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دیگر  انواع  از  هم  شماری  نیست.  موجود  هفت تپه 
مرغابی،  اسب،  شامل  هفت تپه  حیوانی  پیکرک های 
هفت تپه  کاوش های  گزارش  در  نیز  میمون  و  روباه 
در  اسب  و  میمون  پیکرک  این ها صرفاً  از  که  آمده، 

موزۀ هفت تپه است. 

اطالعاتی شامل  پیکرک ها،  این  برای ساماندهی 
سال کاوش، شمارۀ ترانشه و الیه بر روی آن ها درج 
شناسنامه،  ثبت  و  تهیه  این  بر  عالوه  است.  شده 
دکتر  کاوش های  )از  پیکرک ها  ترسیم  و  طراحی 
مفیدی(، تصویربرداری، آرشیو رایانه و انتقال اطالعات 
به نرم افزار فایل میکر )filemaker( از جمله اقدامات 
دیگر برای نگهداری این پیکرک ها بوده است )شکل 

.)7

اثر مهر ها )نقش مهرها(

تعداد زیادی اثر مهر از کاوش های دکتر نگهبان 
ایجاد  گلی  پوشش  روی  بیشتر  که  آمده  دست  به 
یا  محفظه ها  دهانة  کردن  مسدود  برای  و  شده اند 
تنگ های سفالی استفاده می شده اند. معموالً  پیش از 
فرستادن تنگ های حاوی نوشیدنی ها به دیگر نقاط و 
یا انبار کردن، دِر آن ها با ریسمان بسته و سپس تمام 
سطح آن با گل پوشانده و روی آن مهر فرستنده حک 
می شد. پس از رسیدن کاال به مقصد و یا استفادۀ آن 

پخته   سپس  و  کنده  گلی  سرپوش  محل  همان  در 
نگهداری  بایگانی  استفادۀ کاال در  به عنوان رسید  و 
خطوط  نقش،  بر  عالوه  قطعات  این  روی  می شدند. 
میخی که هویت صاحب نقش مهر را معلوم می کرده، 
مشاهده می شود. در  هفت تپه گروه زیادی از این اثر 
مهر ها در حیاط ، کنار کوره نزدیک ساختمان شمارۀ 
یک پیدا شده است.  این اثر مهر ها روی درپوش گلی 
بسته های  گلی  مهر  انبار ها،  درب  درپوش  ظروف، 
گونی شکل و یا پاکت گلی که کتیبه در آن گذاشته 

می شده، دیده می شود )شکل 8(. 

 300 شامل  مهر ها  اثر  مجموعه  تمامی  تقریباً 
این  شده اند.   کشف  هفت تپه  از  بخش  سه  در  عدد 
 IXXVII-XXVIII ترانشه های  شامل  مناطق 
هفت تپة  و    ,KXXXIII ,KXXXIV ,H.I.J
نگهبان  دکتر  است.  راه آهن  ایستگاه  مقابل  در  ب 
هدایا،  پیش کش  به  را  مهرها  نقوش  این  موضوعات 
صحنه های  و  گوناگون  نمادهای  با  ایزدان  نیایش، 
-230  :1372 )نگهبان  است  کرده  تقسیم  قهرمانی 

.)220

موزۀ  در  مهر   اثر   224 حدود  حاضر  حال  در 
منتقل  اشیا  مخزن  به  که  است  موجود   هفت تپه 
انبار،  کشو های  در  گرفتن  قرار  از  پیش  و  شده اند 
این  اولیه شده اند.  کاوش ساماندهی  براساس شمارۀ 

شکل 7.  تصویربرداری و مستندنگاری پیکرک حیوانی.
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جداولی  و  شناسنامه  کارت  تهیة  شامل  ساماندهی 
اطالعات  انتقال  و  عکاسی  این  بر  عالوه  است.  ثبتی 
به نرم افزار فایل میکر نیز برای نگهداری و دسترسی 

آسان تر به اطالعات آن ها انجام شده است.

آجر نوشته ها

گیرشمن  رومن  یافته های  فراوان ترین  از  یکی 
 1962 تا   1952 سال های  در  فرانسوی اش  تیم  و 
میالدی در چغازنبیل، تعداد قابل مالحظه ای آجر های 
این  از  زیادی  تعداد  کاوش  زمان  در  بود.  کتیبه دار 
آجر ها هنوز بر دیوار های ذیقورات، معابد و یا حصار ها 
ریخته شده  آوار  در  نیز  بیشتری  بخش  و  بوده  برجا 
از  فروریخته  آجر های  داشت.  قرار  ذیقورات  کنار  در 
را  خدایانی  شناسایی  امکان  گیرشمن  برای  دیوارها 
فراهم آورد که برخی از ساختمان ها وقف آن ها شده 
آجر  یک  حتی  آن ها  روی  که  ساختمان هایی  بود؛ 

کتیبه دار هم باقی نمانده بود.

استو این کتیبه ها را به دو دستة ایالمی و اکدی 
تقسیم بندی کرد. او متونی را که به زبان ایالمی بودند 
با عالمت اختصاری متن ایالمی 1 تا متن ایالمی 61 
اختصاری  عالمت  با  را  اکدی  متون  اندک  تعداد  و 
تمام  داد.  نشان    VIII اکدی  متن  تا   I اکدی   متن 
از  سرشماری  در  هستند.   میخی  خط  به  متون  این 

آجر های موجود 5257 آجر کتیبه دار مشخص شدند 
که تا سال 1965 میالدی، تعداد 943 عدد از آن ها 
برجا بودند. در ذیقورات 662 عدد )متن ایالمی 1  در 
معبد ایشوشیناک A(، 37 عدد )متن ایالمی 25 در 
عمارات اطراف صحن ها(، 26 عدد )متن ایالمی 6 در 
دروازۀ شاهی(، 11 عدد )متن ایالمی 1 در معبد کی 
ری ریشا(، 21 عدد )متن ایالمی 7 در معبد ایشنی 
خدای  معبد  در   8 ایالمی  )متن  عدد   94 کاراپ(، 
شاهی(،  گذرگاه  در   9 ایالمی  )متن  عدد   14 گال(، 
54 عدد )متن ایالمی 22 در دروازۀ شوش(، 2 عدد 
)متن ایالمی 22 در برج نورکیپرات(، 32 )عدد متن 

ایالمی 21( به دست آمد )استو 1372(. 

تاالر  از آجرنوشته های موجود در  بخش دیگری 
در  جدیدتر  باستان شناسی  پیگردی های  از  کتیبه ها 
محوطة شهر دورانتاش به دست آمده که بعد از انتقال 
حروف  با  کد  شناسایی  و  شده  ساماندهی  تاالر،  به 
مخفف C.Z یا چ. ز که معرف چغازنبیل است روی 

آن ها ثبت شد )شکل 9(.

مفرغ ها

کاوش های  از  اشیا  مخزن  در  موجود  مفرغ های 
تاریخی  سایت  از  مفیدی  و  نگهبان  باستان شناسی 
 هفت تپه به دست آمده و خود به چند دسته شامل 

شکل 8. نمونه از اثر مهرهای موجود در مخزن اشیا.
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دکمه های  سرنیزه،  پیکان ها،  خنجرها،  شمشیرها، 
مفرغی، سوزن و سنجاق سر تقسیم می شوند )شکل 
شناسنامه،  ثبت  مفرغی،  اشیای  ساماندهی  در   .)10

طراحی و ترسیم، تصویربرداری، آرشیو رایانه و انتقال 
اطالعات به نرم افزار فایل میکر )filemaker( مورد 

توجه قرار گرفته است.

شکل 9. مستند نگاری  و ترجمۀ آجر نوشته به زبان فارسی و انگلیسی.

شکل 10. تصویر خنجر مرصع کاری شده و طراحی آن.
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اشیای سفالی، فلزی، سنگی و شیشه ای

استوانه ای،  مهرهای  نامبرده،  اشیای  بر  عالوه 
اشیای زینتی از جنس عقیق، الجورد و طال نیز در 
میان اشیای مخزن موزۀ هفت تپه وجود دارد. در این 
میان تعدادی النگوی شیشه ای از کاوش های مفیدی 
شناسنامه،  ثبت  دارد.  وجود  دهنو  باستانی  تپه  در 
آن ها،  رایانه ای  آرشیو  و  اسکن  ترسیم،  و  طراحی 
تصویربرداری از جمله اقداماتی است که برای حفاظت 

و نگهداری از این اشیا انجام شده است.

بحث و نتیجه گیری

ثبت و ضبط اشیای منقول تاریخی نه تنها باعث 
حفاظت این آثار است، بلکه می تواند به عنوان سند 
همچنین  و  آثار  مرمت  در  استناد  قابل  مدرکی  و 
پژوهش ها مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین در کنار 
مستندنگاری، امر آرشیو و ساماندهی فیزیکی اشیای 
منقول و مدارک مربوط به اشیا اهمیت پیدا می کند. 
مستندات  و  اطالعات  به  سریع  دسترسی  چگونگی 
اشیا نیازمند ایجاد بایگانی فیزیکی و رایانه ای دقیق 
است تا با اضافه شدن اشیای منقول به مخزن، درصد 

خطا و اشتباه تا حد ممکن از بین برود.

سپاسگزاری

در اینجا الزم دانستم از تالش سرکار خانم امید 
ایجاد  در  که  باستان شناسی  ارشد  کارشناس  هوتن 
مخزن و تاالر کتیبه و همچنین در ساماندهی اولیه 
در  موجود  تاریخی  منقول  اشیای  و  یافته ها  تمامی 
میراث جهانی چغازنبیل و  هفت تپه همکاری داشته اند 

تشکر و قدردانی نمایم. 
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چکید ه

به  هفت تپه  و  چغازنبیل  جهاني  میراث  پایگاه 
میراث  در عرصة  پژوهشي  پایگاه هاي  از  یکي  عنوان 
مرمت  و  حفاظت  پژوهشي،  فعالیت هاي  به  فرهنگي 
چون  ارزشمندي  تاریخي  آثار  درمورد  و  پرداخته 
تاریخي  و  چغازنبیل  جهاني  میراث  محوطه هاي 
مطالعه  شوشان  دشت  محوطه های  دیگر  و  هفت تپه 
اطالعات  تولید  و  جمع آوري  موجب  که  کرده 

ارزشمندي در این عرصه شده است.

تهدید  معرض  در  همواره  دیجیتال،  اطالعات 
قرار دارد و نمی توان هیچ گاه اطمینان کامل داشت 
مورد حتی  این  رفت.  نخواهد  از دست  اطالعات  که 
شمار  به  تهدید  می تواند  نیز  خانگی  کاربران  برای 
رود چه رسد به سازمان هایی که اطالعات کاری شان 
فکر  به  باید  رو  این  از  است.  حساس  خیلی  بعضاً 
باشند.  نیز  پشتیبان  نسخة  تهیة  و  اطالعات  حفظ 
برای  آنقدر زیاد است که  اهمیت پشتیبان اطالعات 
قیمتی  گران  سخت افزارهای  آن ها  ذخیره سازی 
تنوع  و  زیاد  سابقة  وجود  با  می گردد.  خریداری  نیز 
ارتقای  برای  است  نیاز  موجود،  مدارک  و  اطالعات 
سطح پژوهشي، سهولت در امر نگهداري اطالعات و با 
گسترش استفاده از نرم افزارهای رایانه ای مدیریت و 
بویژه مدیریت پشتیباني و نگهداري اطالعات، از  نرم 
افزارهای قدرتمندی که در این زمینه تولید شده اند، 

سود جست.
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است  نرم افزارهایی  از  یکی   1Allsync افزار  نرم 
داده ها،  هماهنگ سازی  برای  حرفه ای  حل  راه  که 
روزرسانی،  به  پشتیبان،  نسخة  تهیة  تصویربرداری، 
تکرار و بایگانی فایل هاي پایگاه، استفاده می شود. این 
بازیابي  و  پشتیباني  سیستم  یک  واقع  در  افزار  نرم 
مي تواند  همچنین  است.  جامع  و  کامل  اطالعات 
به طور خودکار، عملیات همگام سازی  موثر  و  آسان 
آن ها  اجرای  یا  برنامه ریزی  با  را  فایل ها  پشتیبان  و 

توسط یک رویداد انجام دهد. 

این نوشتار ضمن معرفی نرم افزار مذکور، کارایی 
این  کاربرد  از  برخي  می کند.  بیان  را  آن  کاربرد  و 
هماهنگ سازی  برای  حلی  راه  از  عبارتند  نرم افزار 
)Sync(، آیینه سازی )mirror( و بروزرسانی داده ها، 
با امکان همگام کردن اطالعات دو  برگرداندن آن ها 
فایل های موجود  کامپیوتر، مدیریت نسخة پشتیبان 
مایکروسافت  نسخه هاي  از  پشتیبانی  شبکه،  در 
 10  ،8  ،  7 ویستا،  پی،  ایکس   ،2000 )ویندوزهاي 
انواع  از  پشتیبانی  سرور(،  ویندوز  نسخه های  تمام  و 
وسیعی از رسانه های داده )هارد دیسک، سی دی و 
 ،FireWire ،USB ،انتقال داده ها از طریق شبکه ،)...
و  دور  راه  از  لینک های   ،ISDN  ،DSL  ،VPN

فشرده سازی فایل ZIP با رمزگذاری 256 بیتی.

همگام سازی،   ،AllSync نرم افزار  کلیدی:  واژگان 
پشتیبان گیری داده ها و پوشه ها.

بیان مسأله 

حفاظت از داده ها و سیستم ها به دلیل رشد روز 
افزون آن ها در سازمان و پیچیدگی زیر ساخت های 
آن، سخت و دشوار است. متاسفانه بسیاری از اهمیت 
نگهداری پشتیبان از اطالعات به خوبی آگاه نیستند 
و این ناآگاهی می تواند به بزرگ ترین تهدید برای یک 

All Sync 3.5.56 - Business Edition .1

مجموعه تبدیل شود. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر 
یک  تهیة  صرف  وقت  ساعت ها  که  می شود  نمایان 
پروژه می شود، اما در یک لحظه تمام اطالعات از بین 
رفته و برای تهیة دوبارۀ آن اطالعات باید ساعت ها و 
حتی روزها وقت، هزینه و انرژی صرف شود. اما اگر 
نسخة  اطالعات،  از  کمتر  هزینه ای  صرف  با  ابتدا  از 
پشتیبان تهیه شود می توان با خیالی آسوده اطالعات 

را بازیابی کرد. 

روش

برای  حرفه ای  حل  راه  یک   Allsync افزار  نرم 
بر  پشتیبان گیری  نیازهای  و  داده  هماهنگ سازی 
روی کامپیوترهای شخصی، لپ تاپ و یا هر کامپیوتر 
برای  افزار  نرم  این  است.  شبکه  سراسر  در  موجود 
نسخه برداری،  رسانی،  روز  به  هماهنگ سازی،  انجام 
آرشیو کردن، پشتیبان گرفتن از فایل ها تحت ویندوز 
طراحی شده است. همچنین اجازه می دهد که از هر 
تهیه  پشتیبان  نسخة  شبکه  سرتاسر  در  کامپیوتری 
امکان  نرم افزار  این  بازگردانی شوند.  نیاز  زمان  در  و 
لپ تاپ ها  و  کامپیوترهای شخصی  از  پشتیبان  تهیة 
و برگرداندن آن ها با امکان همگام سازی اطالعات دو 

کامپیوتر را فراهم آورده است.

تعریف  

ایجاد هماهنگی میان چندین  یا  همگام  سازی و 
منبع مختلف را Sync2 می گویند. در دنیای تکنولوژی 
تهیة نسخه های  فرآیند  به  اطالعات، پشتیبان گیری، 
کپی از داده های اصلی گفته می شود که در زمان رخ 
از قبیل از دست دادن اطالعات بتوان  دادن وقایعی 
بازیابی کرد. در مورد تهیة نسخة  را  داده های اصلی 
پشتیبان همواره پرسش هایی اولیه مطرح است، چرا 
پشتیباني  باید  چیزی  چه  از  گرفت؟  پشتیباني  باید 

Synchronization .2
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.Allsync شکل 1. نمایي از پنجرۀ اصلي نرم افزار

گرفت؟  پشتیباني  باید  بار  یک  وقت  چند  گرفت؟ 
پشتیباني ها کجا باید نگه داری شوند؟. پس از نگاهی 
اجمالی به قابلیت ها و روش های کاربردی این نرم افزار 

در پایان به این پرسش ها پاسخ داده می شود.

شامل   Allsync نرم افزار  کلیدی  قابلیت های 
پنجرۀ اصلی )شکل 1(، پنجرۀ زمان بندی )شکل 2( و 

پنجرۀ ابزار سرویس )شکل3( است.

 ،)Menu  Bar( منو  نوار   .1 شامل  اصلي:  پنجرۀ 
 Windows  Toolbar( اصلی  پنجرۀ   .2 ابزار  نوار 
 list:  Toolbar( مشخصات  لیست   .3  ،)Main
 ،)Profile  list( ابزار  نوار  مشخصات   .4،)Profile
 .6  ،)License  information( اطالعات  مجوز   .5
پیشرفت  شاخص  گزارش  یا  و  پنجره  اصلی،  منوی 
 Quick  Sync  or  Progress  Indicator(
پنجرۀ   .7  ،)Main  Menu,  Report  Window,
 Bar( وضعیت  نوار   .8  ،)Log  Pane( وقایع  ثبت 

Status( است.

Allsync روش هاي پشتیباني در نرم افزار

فهرست  یک  ایجاد  هنگام  کپی:  گزینه های 
درایو  یک  از  استفاده  با  را  فعال  پوشة  یک  می توان 
در یک عملیات کپی متصل کرده و بعد آن را حذف 

کرد. همچنین هنگام ایجاد یک فهرست، می توان یک 
لینک ایجاد کرد و بعد از اتمام آن را قطع نمود )شکل 

.)4

کپی کردن فایل ها و پوشه ها: نرم افزار می تواند 
فایل ها و پوشه ها را با طول مسیر تا 32000 کاراکتر 
پردازش و فایل های باز شده را کپی کند. محتویات 
مختلف  روش های  از  استفاده  با  می توان  را  فایل ها 
مقایسه کرد، مثاًل بایت توسط بایت برای تعیین اینکه 

آیا آن ها به درستی کپی شده اند.

)کپی  داده ها  نسخه برداري)تصویربرداري( 
از  آینه  تصویر  یک  گاهی  کامپیوتر:  دو  بین   )1:1
در  دیگر  کامپیوتر  یک  در  کامپیوتر  یک  داده های 
کپی  یک  مواقعی  چنین  در  می شود.  ساخته  شبکه 
ایجاد  دیگر  کامپیوتر  در  داده  آیتم های  از  دقیق 
می کند. در این مورد، تغییرات تنها در دستگاه مقصد 
داده  داده های  تمام  که  معنی  بدین  می شود،  انجام 
شده دوباره کپی نمی شوند. مسیر و آدرس اجرایي در 

نرم افزار به شرح ذیل است:

Menu: file > new profile > profile wizard > 
1:1 copy > source and destination folders > 
folder list > saving your settings > ok

mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\AllSync\AllSyncEN.chm::/b_profile.htm
mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\AllSync\AllSyncEN.chm::/b_profilassistent.htm
mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\AllSync\AllSyncEN.chm::/f_ordner.htm
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همگام سازی دو کامپیوتر: گاهی در استفادۀ 
و  فایل ها  تاپ،  لپ  و  رومیزی  کامپیوتر  از  متناوب 
اصالح  ایجاد،  کامپیوتر  پوشه های مختلف در هر دو 
به  باید  رایانه  یک  در  تغییرات  می شوند.  حذف  و 
کامپیوتر دیگر منتقل شود. در این مواقع زماني که 
لپ  و  بین دسکتاپ  داده ها  است،  داده  رخ  تغییرات 
تاپ همگام سازی می شوند تا وضعیت داده های مشابه 
در هر دو کامپیوتر وجود داشته باشد. مسیر و آدرس 

اجرایي در نرم افزار به شرح ذیل است:

Menu: file > new profile > profile wizard 
> Sync > source and destination folders > 

folder list > Synchronization conflicts >Copy 
Modes > Sync Conflicts > File Conflict > 
Structure Conflict> saving your settings > 
ok 

این  زمان بندي:  و  خودکار  کپی  عملیات 
روزانه، پشتیبان گیری  داده های  عملیات شامل کپي 
داده از شنبه تا چهارشنبه )در طول هفته(، عملیات 
پشتیبان گیری  ویندوز،  شروع  هنگام  همگام سازی 
خودکار داده ها هنگام خروج از ویندوز، پشتیبان گیری 
خارجی،  دیسک  هارد  یک  اتصال  هنگام  داده 

همگام سازی داده ها از طریق شبکه می شود.

.Allsync شکل 2. نمایي از پنچرۀ زمان بندی نرم افزار

.Allsync شکل 3. نمایي از پنچرۀ ابزار سرویس نرم افزار

mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\AllSync\AllSyncEN.chm::/b_profile.htm
mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\AllSync\AllSyncEN.chm::/b_profilassistent.htm
mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\AllSync\AllSyncEN.chm::/f_ordner.htm
mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\AllSync\AllSyncEN.chm::/e_kopiermodus.htm
mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\AllSync\AllSyncEN.chm::/e_kopiermodus.htm
mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\AllSync\AllSyncEN.chm::/e_synchronisationskonflikte.htm
mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\AllSync\AllSyncEN.chm::/e_synchronisationskonflikte.htm
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شکل  4. ساختن فهرست و انتخاب نوع پشتیباني.

نتیجه گیري 

بدون شک تهیة نسخة پشتیبان از اطالعات مهم 
استفاده  روزانة  اقدامات  مهم ترین  از  یکی  قالب  در 
خطرات  انواع  زیرا  می رود،  شمار  به  کامپیوتر  از 
گوناگون در حذف و از بین رفتن محتویات، پیوسته 
تمامی  بنابراین  می کند.  تهدید  را  مصرف کنندگان 
از  پشیتبانی گیری  روند  واضِح  پر  اهمیت  موارد، 
اطالعات شخصی را آشکار و چهارچوب آن را هویدا 

می سازند.

برای  حرفه ای  راه حل   AllSync نرم افزار 
نسخة  تهیة  تصویربرداری،  داده ها،  هماهنگ سازی 
نیازهای  بایگانی  و  تکرار  به روز رسانی،  پشتیبان، 
تمام  از  نرم افزار  این  است.  ویندوز  مایکروسافت 
که  می کند  پشتیبانی  ذخیره سازی  رسانه های 
قابل  شبکه  مسیر  یا  درایو  یک  طریق  از  می توانند 
افزار  نرم  این  برجستة  نکات  از  باشند.  دسترسی 
)تهیة  پیشرفته  داده های  از  حفاظت  به  می توان 
پشتیبان از اقالم داده که می بایست به پوشة پشتیبان 
از  وسیعی  انواع  از  پشتیبانی  شود(،  حذف  جداگانه 
رسانه های داده مثل هارد دیسک، سی دی، دی وی 
دی، گزینة عملیات در حال اجرا از خط فرمان، انتقال 
 ،VPN ،FireWire ،USB ،داده ها از طریق شبکه

ISDN ،DSL و لینک های از راه دور، فشرده سازی 
نظارت   ،AES بیتی   256 رمزگذاری  با   ZIP فایل 
تغییر،گزینه های  برای  شده  مشخص  پوشه های  بر 
ورودی  فایل های  ارسال  پوشه،  و  فایل  جامع  فیلتر 
دقیق برای مشخص کردن تمام عملیات و فرآیندها از 
طریق ایمیل، گزینة نصب برنامة زمان بندي به عنوان 
سرویس ویندوز و پیش نمایش از وظایف کپی اشاره 
کرد. به زبان ساده پشتیبان گرفتن چیزی جز کپی 
کردن داده ها نیست. چرا که ممکن است در صورت 
اتفاق پیش بینی نشده، دیگر امکان دسترسی به  هر 
فایل مورد نظر وجود نداشته باشد. به طور کلی باید 

از هر داده ای نسخة پشتیبان گرفت.

چه  هر  دارد،  وجود  کلی  قانون  یک  همچنین 
بیشتر فایل ها تغییر می کند، بیشتر باید پشتیباني و 
ذخیره گرفته شود و اگر انتظار هر تغییر بزرگی وجود 
فایل ها  از  تغییر،  از آن  درست قبل  باید حتماً  دارد، 
پشتیبان هاي  در  کلی  طور  به  و  شود  تهیه  ذخیره 
محلی که به صورت فیزیکی به آن ها دسترسی وجود 

دارد، ذخیره و نگه داري شود.

منبع

http://www.allsync.de/en_index.php
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نقش محوری آموزش برای کودکان 

در حفاظت از میراث فرهنگی

نمونۀ موردی پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه 

عظیمه گلستان نژاد دزفولی*

پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و موزۀ هفت تپه، ایران

* عظیمه گلستان نژاد دزفولی

کتابخانة پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و موزۀ هفت تپه، 
شوش، ایران.

golestannejad2020@gmail.com

چکیده 

فرهنگی  میراث  در  بنیادی  مباحث  مهم ترین  از 
که در ایران کمتر به آن پرداخته شده، حوزۀ کودکان 
در  پیشرو  کشورهای  حالیکه  در  است.  نوجوانان  و 
معرفی و حفاظت از میراث فرهنگی اقدمات ارزنده ای 
در این حوزه صورت داده و در بسیاری موارد متولیان 
میراث فرهنگی فضاهای ویژه ای را در موزه ها، بناهای 
ایجاد  کودکان  برای  باستانی  محوطه های  و  تاریخی 
کرده اند. به عبارتی می توان با نگاهی به ظرفیت های 
بالقوۀ کودکان و نوجوانان در جایگاه آینده سازان کشور 
و ایجاد بستری مناسب در نظام آموزشی در رابطه با 
آگاه نمودن این قشر نسبت به تربیت نسلی فرهیخته 
نتایج  گذشته،  مواریث  ارزش های  موضوع  به  آگاه  و 
ارزشمندی بدست آورد. در این نوشتار پس از نگاهی 

مختصر به نتایج و اهداف معرفی و آموزش در میراث 
میراث  پایگاه  گذشتة  دهة  دو  اقدامات  به  فرهنگی، 
پرداخته  راستا  این  در  هفت تپه  و  چغازنبیل  جهانی 
شده است . در پایان این گفتار به ارزیابی نتایج و ارائة 
فرهنگی  میراث  بیشتر  بهره مندی  برای  راهکارهایی 

کشور از ظرفیت کودکان پرداخته شده است. 

میراث  حفاظت،  آموزش،  کودک،  کلیدی:  واژگان 
فرهنگی، میراث جهانی چغازنبیل.

مقدمه

ایران سرزمینی است با پیشینة تاریخی، فرهنگی، 
ارزشمند که همیشه  و  بسیار غنی  و هنری  صنعتی 
تأثیر قابل مالحظه ای در دوران های مختلف بر جوامع 
بسیار  طبیعی  و  تاریخی  آثار  است .  گذاشته  انسانی 
ارزنده و قابل توجهی در این سرزمین وجود دارد که 
هر کدام معمایی است و در پرده ای از ابهام فرورفته 
که حل آن موجب کشف هویت و ارزش نبوغ بشر در 
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این سرزمین است . محوطه های تاریخی چغازنبیل و 
هفت تپه که از معدود شهر های دورۀ ایالم هستند و 
به شکل نسبتاً سالم و کاملی به دست ما رسیده اند، 
موقعیت  طرفی  از  نیستند.  مستثنی  قائده  این  از 
جغرافیایی خاص محوطة چغازنبیل به عنوان مکانی 
طبیعی،  ظرفیت های  و  چشم انداز  نظر  از  کم نظیر 
پناهگاه  و  جنگل  دز،  رودخانة  کنار  در  گرفتن  قرار 
باعث  ایران،  در  زرد  گوزن  زیستگاه  و  حفاظت شده 
شده گردشگران با سالئق متنوع به این مکان جذب 
شوند . حفاظت از این میراث فرهنگی و انتقال آن به 
آیندگان بحثی انکارناپذیر است . بنابراین معرفی، نشر 
و آموزش همگانی در این زمینه تاثیرات قابل توجهی 
در امر حفاظت، اقتصاد، گردشگری و فرهنگ منطقه 
چغازنبیل  جهانی  میراث  پایگاه  راستا  این  در  دارد . 
مردم  عموم  ترغیب  و  تشویق  هدف  با  تپه  هفت  و 
به ویژه کودکان و نوجوانان و ایجاد زمینه  هایی برای 
تربیت نسلی آگاه و مطلع از اهمیت حفاظت از میراث 
را راه اندازی نموده  فرهنگی بخش معرفی و آموزش 

است.

تعاریف

 1600 حدود  در  بار  نخستین  براي  کودک: 
مستقل  مفهومی  منزلة  به  کودکی  مفهوم  میالدي 
مطرح شد )وندرزندن 1383: 45( در قرون وسطی 
مفهوم کودکی، به صورتی که ما امروزه می شناسیم، 
درنظر  کوچک  بزرگساالن  کودکان،  نداشت.  وجود 
بود  این  بر  مشتمل  آن ها  تربیت  و  می شدند  گرفته 
بزرگساالن  کارهاي  در  داده شود  اجازه  آن ها  به  که 
علمای  نظر  از   .)Aries 1962: 114( شرکت کنند 
حقوق و فقها دورۀ کودکی پس از نوزادی شروع و تا 
رسیدن به سن قانونی ادامه می یابد. حد فاصل میان 
نوزادی و نوجوانی را عرف عام دورۀ کودکی می گویند 
آن  برای  دقیقی  مرز  چند   هر   ،)1381 )لنگرودی 

و  وراثتی  محیطی،  شرایط  است. چون  نشده  تعیین 
تغذیه در آن مؤثر است. 

آموزش: در لغت نامة دهخدا آموزش اسم مصدر 
آموزش  از  منظور  است.  آموختن  عمل  آموختن،  از 
فعالیتی است که در خدمت پرورش و کارآموزی باشد. 
معموالً فعالیت هایی را که مربی )آموزش دهنده( به 
قصد آسان کردن یادگیری در یادگیرندگان به تنهایی 
آموزش  می دهد،  انجام  آموزشی  مواد  کمک  با  یا 
می نامند. آموزش همانا سپردن دانستنی ها به دیگران 
کار  به  که  سودمندند  آن گاه  تنها  دانستنی ها  است. 
آیند؛ و آموزش آنگاه به کار می آید که زمینه ای برای 
پدید آمدن تغییری در نوآموز گردد، چنان که او را به 

انجام کارهایی توانا سازد )آرمند 1390: 63(.

یک  در  هنگامی  اثربخشی  آموزش:  اثربخشی 
نیازهای  اوالً  که  شد  خواهد  حاصل  آموزشی  دورۀ 
برنامة  ثانیاً  داده شود.  روشنی تشخیص  به  آموزشی 
شود.  طراحی  نیازها  ساختن  برطرف  برای  مناسبی 
و  گردد  اجرا  درستی  به  طراحی شده  برنامه  ثالثاً 
نهایت  در  و  آموزش  فرآیند  از  مناسبی  ارزیابی  رابعاً 
اثربخشی و کیفیت  انجام شود.  به اهداف  دست یابی 
و  ایجاد  آموزش  فرایند  در طول  می بایست  آموزش، 
تضمین گردد و در پایان این فرآیند نیز برای اطمینان 
و  بررسی  مورد  اهداف  تحقق  و  اقدامات  صحت  از 

اندازه گیری قرار گیرد )اچ.اس، 1375: 60(.

حفاظت: حفاظت مفهومی فراگیر و در برگیرندۀ 
تمامی تالش هایی است که می تواند حضور و ارتباط 
این  نماید.  متجلی  گذشته،  از  مانده  باقی  آثار  با  را 
تالش ها، فرایندهایی همچون پیشگیری از فرسایش و 
مراقبت، پاک سازی، تثبیت، تقویت یا استحکام بخشی، 
را در برمی گیرد. حفاظت در معنای  تعمیر و مرمت 
بودن  نگه داشتن و حفظ حقیقت  به معنای  فلسفی، 
و  ساختن  هر  است.  آن  نابودی  از  جلوگیری  و  اثر 
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آفرینشی، خود نوعی حفاظت است. حفاظت پیش از 
آن که فقط کنشی برای نگهداری اثر باشد، مقوله ای 
اثر  فرهنگی و شناختی است، یعنی برای حفظ یک 

باید اصل آن را فهمید )طالبیان 1384: 11(.

طول  از  است  عبارت  حفاظت  ایکوموس  نظر  از 
عمر میراث فرهنگی و در صورت امکان شفاف کردن 
از  بدون  آن،  در  ملحوظ  تاریخی  و  هنری  پیام های 
دست دادن اصالت و معنی آن. حفاظت یک فعالیت 
مطالعات  مبنای  بر  مهارتی  و  فنی  هنری،  فرهنگی، 
علمی و انسان شناسانه و نیز پژوهش روش مند است. 
محترم  را  فرهنگی  بستر  باید  همچنین  حفاظت 

شمارد )ایکوموس 1993، بند س3(.

وسیعی  طیف  مفهومی  لحاظ  از  حفاظت  واژۀ 
با هدف  از مداخله ها و برنامه ها را در برمی گیرد که 
با  حفاظت  می پذیرد.  صورت  فرهنگی  میراث  حفظ 
است  متفاوت  نگهداری  و  مرمت  نظیر  مفاهیمی 
دارند.  نیز  یکدیگر  با  فراوانی  شباهت های  هرچند 
اقدامات حفاظتی به گروه وسیعی از اقدامات اطالق 
صورت  فرهنگی  میراث  حفظ  هدف  با  که  می شود 

می پذیرد )حناچی و همکاران 1386: 53(. 

میراث فرهنگی:  در ابتدا برای رسیدن به مفهوم 
اصلی میراث فرهنگی باید به مفهوم میراث و فرهنگ 
اشاره کنیم. میراث در واقع چیزی است که شخصی 
از مرگ  وارثان خود پس  یا  وارث  برای  اشخاصی  یا 
می گذارند، فرهنگ نیز امری درونی و زیربنای یک 
جامعة فعال است و بازتاب انوار میراث های درخشان 
با وجود  جوامع بشری است )عمرانی پور 1383: 9(. 
ده ها  آن  برای  و  نیست  آسان  فرهنگ  تعریف  آنکه 
دربارۀ  اندیشمندان  همة  اما  می شود،  یافت  تعریف 
دارند. فرهنگ  نظر  اتفاق  بر شخصیت  تأثیر فرهنگ 
در  و  جامعه  مدرسه،  خانواده،  در  تأثیرگذاری اش  با 
هر موقعیت اجتماعی، آموزه ها و قابلیت های خود را 

به افراد منتقل می کند. فرهنگ مجموعه ای از میراث 
گذشتگان و تجربه های امروزی است، شامل دانش ها، 
که  رفتارهایی  و  رسوم  عادت ها،  ارزش ها،  آرمان ها، 
آن  و  از جامعه کسب می کند  عنوان عضوی  به  فرد 
قرار  خود  اجتماعی  و  فردی  زندگی  کلی  الگوی  را 
می دهد. وقتی از تربیت فرهنگی حرف می زنیم، باید 
به کودک فرصت دهیم تا ضمن آشنا شدن با میراث 
نیز  امروزی  واقعیت های  با  خود،  جامعة  گذشتگان 
سازگار شود. در یک معنا میراث فرهنگی به کلیة آثار 
باقیمانده از گذشته که نشان دهندۀ خط سیر انسان 
باشد و باعث عبرت انسان ها شود اطالق می شود. در 
میراث  دهندۀ  تشکیل  عناصر  ایران،  اساسی  قانون 
نامیده  تاریخی  ـ  فرهنگی  آثار  کشور،  یک  فرهنگی 
می شوند که به طور کلی به دو بخش میراث مادی و 
میراث معنوی تقسیم می شود )صمدی 1383: 13(.

“میراث  میراث فرهنگي  از  یونسکو  تعاریف 
عبارت  میالدی   1972 کنوانسیون  بر  بنا  فرهنگی” 
و  محوطه ها  بناها،  مجموعه  یادمان ها،  از  است 
فیزیکي  ترکیبات  از  متشکل  طبیعي  آثار  همچنین 
ترکیبات  نوع  این  از  مجموعه اي  یا  زیست شناسي  و 
که از نظر زیبایي شناسي یا علمي حائز ارزش جهاني 

استثنایي هستند )دبیری و دیگران 1397: 283(. 

به  فرهنگی  میراث  آموزش  و  معرفی  اهمیت 
کودکان 

یکی از موضوعات مهمی که در عصر حاضر عاملی 
یونسکو  آموزشی  و  علمی  سازمان  شکل گیری  برای 
معرفی  حوزۀ  در  نوین  و  علمی  مباحث  ورود  بوده؛ 
تاریخ است . بر این اساس یونسکو بر معرفی و آموزش 
فرهنگ های گذشته به ویژه به کودکان تاکید دارد و 
حفظ آثار تاریخی، یکی از شاخصه های مهم در توسعة 
پایدار هر کشور است. همین مسأله ضرورت معرفی 
و آموزش میراث فرهنگی به کودکان را بیش از پیش 
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دارای  جامعه  در  کودکان  می دهد .  قرار  تایید  مورد 
جایگاه برجسته ای هستند. بر همگان واضح است که 
کشور ها و تمدن ها به اعتال نمی رسند مگر این که بر 
نیروی انسانی در حال رشد خود سرمایه گذاری کنند . 
با توجه به این که فعالیت های فرهنگی به عنوان یکی 
از ارکان استحکام زیرساخت های یک کشور محسوب 
می شوند، ایجاد عالقه در نسل آینده نسبت به تاریخ 
موز ه ای،  اشیای  ادبیات،  )افسانه ها،  کشور  فرهنگ  و 
بدل  ابزاری  به  می توانند  تاریخی(  بنا های  و  فضا ها 
تاثیر  غیرمستقیم  آموزش های  طریق  از  که  شوند 

بسزایی در ذهن کودکان داشته باشند . 

است  یادگیری  و  تغییر  حال  در  کودکان  ذهن 
و  تاریخی  موضوعات  و  مسائل  که  صورتی  در  و 
آنان  ذهن  در  درستی  به  کودکی  دوران  از  فرهنگی 
خود  جامعة  برای  بهتری  بهرۀ  آینده  در  شود  حک 
ایجاد  خصوص  در  سرمایه گذاری  داشت .  خواهند 
ارتباط بین نسل آینده و جوان با تاریخ گذشته، در 
ادامه  در  و  است  تاریخی  آثار  بقای  ضامن  اول  گام 
توسعه و رشد اقتصادی و فرهنگی را در پی خواهد 
داشت . بنابراین حمایت و نگاهی ویژه به کودکان با 
میراث  حوزۀ  در  آگاهی بخشی  زمینة  در  بستر سازی 
و  رشد  و  پویایی، شکوفایی  زمینة  می تواند  فرهنگی 
بالندگی استعداد های آن ها را در حفاظت فراهم کند 

)گلستان نژاد دزفولی 1394: 3( .

تأثیر خالقیت در بحث معرفی و آموزش مباحث 
میراث فرهنگی

1- تحقیقات روانشناسی و تجربیات تا حدودی نشان 
مباحث  در  خالقانه  رویکرد  با  می توان  که  داده اند 
میراث  در  یافت.  دست  بهتری  نتایج  به  آموزشی 
فرهنگی، شناخت روحیات جوامع مستقر در محدودۀ 
انجام  برای  برنامه ریزی  و  تاریخی  آثار  محوطه های 

نتایج  به  رسیدن  در  می تواند  خالقانه  آموزش های 
مطلوب راهگشا باشد.

در  خالقیت  رشد  و  شکل گیری  روند  از  آگاهی   -2
کودکان، در شناخت عوامل تقویت کننده و بازدارندۀ 
آن و فراهم ساختن محیط و امکانات مناسبی برای 
تشویق  را  کودکان  باید  است.  توانایی  این  پرورش 
مشاهده  مستقیم،  تجربة  فعالیت،  به  خود  که  کنیم 
حفظ  به  آن ها  دادن  عادت  از  و  بپردازند  تفکر  و 
راه حل ها  افکار،  نیز تحمیل  و  تکرار مطالب  و  کردن 
و تجربیات خود به آن ها بپرهیزیم. اجرای کارگاه های 
زنده و آموزش های ملموس در میراث فرهنگی به تبع 

تأثیراث و نتایج ارزنده تری را در پی خواهد داشت.

خصوصیات  سایر  همچون  آموزش  و  معرفی   -3
آغاز  زندگی  نخست  سال های  همان  از  باید  انسانی 
سالگی   7-6 سنین  کودکان  آموزش  اوج  گردد. 
خالقانه  شیوه های  با  را  کودکان  اگر  بنابراین  است. 
با مباحث میراث فرهنگی و اهمیت آن آشنا سازیم 
آینده  در  که  باشیم  داشته  انتظار  آن ها  از  می توان 
افرادی نوآور و مبتکر باشند. قصه گویی، نمایش های 
خالق و آزاد، تشویق کودکان به سوال کردن، پاسخ 
کالژ،  دستی،  کارهای  آن ها،  سوال های  به  مناسب 
استفاده از اسباب بازی هایی که کودک باید با آن ها 
اشیایی بسازد، فراهم ساختن امکان مشاهدۀ نزدیک 
با  آن ها  آشنایی  طریق  از  کودکان  برای  مستقیم  و 
طبیعت و فیلم های مناسب می تواند انواع راهکارهایی 
نژاد  )گلستان  باشد  کودکان  خالقیت  پرورش  برای 

دزفولی 1394: 4(.

میراث  در  آموزش  و  معرفی  توسعۀ  اهداف 
فرهنگی

استفاده از ظرفیت های  میراث فرهنگی برای آموزش  
و حفاظت از آن به شکلی قابل لمس و قابل درک . 
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کشور  فرهنگی  میراث  برجستة  ارزش های  معرفی 
و  دانش آموزان  به  تاریخ  با  مرتبط  دروس  قالب  در 

خانواده های آن ها . 

جلب مشارکت مردم در راستای حفاظت از محوطه  ها 
و ابنیة تاریخی.

محوطه های  از  بازدید  فرهنگ  توسعة  و  گسترش 
تاریخی و موزه ها.

پایگاه میراث جهاني چغازنبیل

پایگاه میراث جهاني چغازنبیل و هفت تپه بعد از 
اتمام جنگ ایران و عراق در سال 1377 خورشیدي 
براي جلوگیري از تخریب  هر چه بیشتر شهر تاریخي 
بنیاد  یونسکو،  سازمان  بین  توافق  طي  چغازنبیل 
اعتباري ژاپن و همکاري موسسة کراتره فرانسه طرح 
مطالعاتي حفاظت و مرمت محوطة باستاني چغازنبیل 
در زمینه هاي مختلف علمي آغاز گردید. یکی از این 
با  آموزش  و  معرفي  بخش  و  مردم شناسي  موارد 
شاخه هاي مختلف بود )گلستان نژاد دزفولی 1394: 

.)2

جهانی  میراث  پایگاه  در  آموزش  و  معرفی 
چغازنبیل و هفت تپه 

پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه با انگیزۀ 
ایجاد شناخت میراث باستانی و فرهنگ گذشتگان و 
نشر تمامی تحقیقات و به روز شدن اطالعات در سطح 
ملی و بین المللی با در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت 
موجود، بخش معرفی و آموزش کودک را در شهریور 
معرفی  موضوع  اهمیت  شناخت  با  کرد.  آغاز   1384
و آموزش و نیاز ورود آن به مباحث مقاطع مختلف 
کارشناسان  حضور  با  متعددی  جلسات  آموزشی، 
پایگاه برای امکان سنجی و تبادل نظر، همچنین در 
نظر گرفتن تمامی منابع علمی، کارشناسی، مالی و 

منطقه ای برای اجرای طرح و پیشبرد اهداف آن و نیز 
برنامه  اجرای  روند  در  موجود  پیش بینی چالش های 
به  منطقه  فرهنگی  میراث  معرفی  برای  شد.  برگزار 
نسل جوان و نوپای جامعه عالوه بر امکانات موجود 
از  مختلف  ارگان های  و  سازمان  ها  مشارکت  پایگاه، 
پرورش   و  آموزش  و  جمله شهرداری، محیط زیست 

ضروری تشخیص داده شد. 

برای  پایگاه  کارشناسان  از  گروه  یک  تشکیل 
فرهنگی  میراث  معرفی  برگزاری کالس های  و  اعزام 
که  کرد  فاز جدیدی  وارد  را  برنامه  این  مدارس،  در 
این محوطة جهانی  برای  تازه  در آن زمان تجربه ای 
این  اجرای  می  شد .  محسوب  آن  کارشناسان  و 
مدارس  در  نو  جریانی  و  دیدگاه  ایجاد  باعث  برنامه 
گروهی  ابتدایی،  مدارس  با  هماهنگی  از  پس  شد. 
تا  شدند  اعزام  مدارس  این  به  پایگاه  کارشناسان  از 
و هفت تپه  تاریخی چغازنبیل  محوطه های  معرفی  با 
با  را  آن ها  مستقیم،  بازدید  از  پیش  دانش آموزان  به 
با  روش  این  سازند.  آشنا  محوطه ها  این  ارزش های 
تصاویر،  ارائة  آموزشی،  محیط  در  حضور  به  توجه 
اطالعات  بیان  و  دانش آموزان  با  مستقیم  ارتباط 
فرهنگی حائز اهمیت بود و باعث دقت دانش آموزان، 
امر  در  متقابل  همکاری  و  آموزش  بودن  منسجم 
از  دیگری  مرحلة  محوطه  از  بازدید  شد.  آموزش 
دوستانه  و  صمیمی  فضای  یک  در  تا  بود  آموزش 
به  بتوانند  پایگاه  کارشناسان  کنار  در  دانش آموزان 
آشنا  کهن  میراث  این  ارزش های  با  صورت  بهترین 

شده و با آن ارتباط برقرار کنند . 

رویدادهای  با  متناسب  گذشته  سال های  در 
بزرگداشت  هفتة  جمله  از  جهانی  و  ملی  مختلف 
هفتة  کودک،  جهانی  روز  بناها،  و  فرهنگی  میراث 
فرهنگی،  میراث  هفتة  گردشگری،  روز  کودک،  ملی 
پایگاه  مشارکت  و  همکاری  با  متنوعی  برنامه های 
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میراث جهانی چغازنبیل، موزه هفت تپه و آموزش و 
پرورش برگزار گردید. اهم این برنامه ها عبارتند از:

از  دانش آموزان  بازدید  برنامة  تدوین   .1
محوطه های تاریخی و موزۀ هفت تپه )شکل 1(،

2. برگزاری مسابقات مختلف انشا نویسی، نقاشی 
)شکل 2(، ساخت خشت مرمتی )موالژ آثار تاریخی( 
از جمله طناب کشی  )شکل 3( و مسابقات ورزشی 

)شکل 4(، 

مصالح  ساخت  در  دانش آموزان  مشارکت   -3
مرمتی و مرمت بخش هایی از بنای تاریخی با کمک 

استادکار )شکل 5(،

4- تهیه فیلم های آموزشی برای دانش آموزان،

برای  فرهنگی  میراث  همیار  کارت  طراحی   -5
دانش آموزان،

6- تهیة بسته های آموزش ملموس درس تاریخ، 

توسط  آموزشی  مختلف  دوره های  برگزاری   -7
کارشناسان پایگاه در مدارس و محوطه )شکل 6(،

8- مشارکت دانش آموزان در نظافت محوطه های 
تاریخی،

9- طراحی پوسترهای کودک و میراث فرهنگی  
در مناسبت های مختلف )شکل 7(،

با هدف  10- مشارکت کودکان در کاشت نهال 
ایجاد حس تعلق )شکل 8(،

شکل 1. حضور دانش آموزان مقاطع مختلف ابتدایی در کالس های معرفی و آموزش پایگاه و مدارس 

)گلستان نژاد دزفولی 1395 و 1396(.
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11- تهیة ترسیمات خطی بی رنگ از آثار تاریخی 
برای رنگ آمیزی توسط کودکان )شکل 9(.

میراث  آموزش  و  معرفی  موانع  و  مشکالت 
فرهنگی برای کودکان

فشارهای  افزایش  فن آوری،  روزافزون  روند 
اقتصادی و مشکالت روزانه باعث شده قشر وسیعی از 
اجتماع از انتقال اطالعات تاریخی خویش حتی در حد 
بسیار کم غافل شوند . از طرفی نبود داده  ها و اطالعات 
کافی و مناسب در کتب درسی را باید یکی دیگر از 
پرورش  و  آموزش  مثال  عنوان  به  دانست .  مشکالت 
فارسی  کتاب های  در  دروسی  تدوین  با  کرده  سعی 
مقطع ابتدایی، کودکان را با مفهوم میراث فرهنگی و 
طبیعی آشنا کند، که متاسفانه شاهد نتیجة مثبتی از 
آن نیستیم . مهم ترین دلیل در ناکارآمدی این دروس 
را می توان ارائة آن ها در قالب کتاب فارسی دانست که 
هدف دیگری را دنبال می  کند. هدف اصلی این مطالب 
در رابطه با خواندن و نوشتن است، در نتیجه میراث 
فرهنگی در اهداف ثانویه قرار می  گیرد و تاثیر گذاری 
آن به خصوص در مواردی که آموزگار آگاهی کافی 
از آن موضوع ندارد کمتر می  شود . از طرفی عالوه بر 
سهم کم این مطالب در کتاب های درسی، تاکید آن ها 
دیگر  عبارت  به  حفاظت.  تا  است  معرفی  بر  بیشتر 
اگر آموزشی هم صورت بگیرد آموزش تئوری است تا 
آموزش عملی و موثر، چنانچه بخواهیم مشکل اصلی 
برنامه ریزی  و  همکاری  عدم  باید  کنیم  ریشه یابی  را 
را  این حوزه  ارگان های مسئول و مرتبط در  صحیح 
زیست،  محیط  پرورش،  و  آموزش  فرهنگی،  )میراث 
صدا و سیما و شهرداري( نام برد . متاسفانه تا زمانی 
که هماهنگی بین ارگان های نامبرده رخ ندهد، برنامة 
معرفی و آموزش میراث فرهنگی به منظور شناخت 
و حفاظت آن، همسو و به موازات یکدیگر، با نظمی 
برنامه های  و  رفت   نخواهد  پیش  صحیح  و  منطقی 
موفقی اجرا نخواهد شد . تجربه نشان داده معرفی و 

شکل 2. برگزاری مسابقات نقاشی و انشاء نویسي با 
موضوع میراث فرهنگی )گلستان نژاد دزفولی 1394 

و 1395(.

مرمتی  خشت  ساخت  آموزش   .3 شکل 
)گلستان نژاد دزفولی 1388(. 

و در  نیست  ثمربخش  تنهایی  به  آموزش هیچ کدام 
نتیجه آیند ه ای را که برای حفاظت از میراث فرهنگی 
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شکل 4. برگزاری مسابقات ورزشی در محوطۀ چغازنبیل 

)گلستان نژاد دزفولی 1396(.

بنای  از  بخشی  ترمیم  و  مرمتی  خشت  ساخت   .5 شکل 
چغازنبیل توسط دانش آموزان.

شکل 6. کالس آموزش حفاظت از بناهای تاریخی در محوطۀ چغازنبیل و اهداء جوایز و بسته هاي کمک آموزشي.

انتظار داریم حاصل نخواهد شد )گلستان نژاد دزفولی 
1394: 6 و 7( . 

و  نهادینه کردن معرفی  برای  ارائۀ راهکارهایی 
آموزش کودکان و نوجوانان در میراث فرهنگی 

کشور

1- برای نهادینه شدن فرهنگ حفاظت از میراث 
به تدوین کتاب  نیاز  اول  فرهنگی و طبیعی در گام 
آموزشی با همکاری وزارت میراث فرهنگی و آموزش 
دورۀ  در  دروس  این  ارائة  از  هدف  است .  پرورش  و 
و  ارزش  بیان  و  باید معرفی میراث فرهنگی  ابتدایی 
با  باشد .  آن  از  نگهداری  و  حفاظت  نحوۀ  و  اهمیت 
بسیار  نتیجه ای  کم  هزینه ای  با  می  توان  روش  این 
مطلوب در آینده به دست آورد . بهتر است که مطالب 
این کتاب ها با توجه به ویژگی های طبیعی، تاریخی، 
فرهنگی، اجتماعی هر منطقه و استان باشد . کودک 
وقتی با فرهنگ و تاریخ منطقه خود آشنا شود و لزوم 
حفاظت از آن را بیاموزد به طور یقین در بزرگسالی 
خواهد  احترام  نیز  مناطق  دیگر  تاریخ  و  فرهنگ  به 

گذاشت . 

میراث  از  حفاظت  آموزشی  فیلم های  تهیة   -2
فرهنگی،  میراث  از  ساده  تصویر  و  زبان  با  فرهنگی 

طبیعی، 

آموزش  و  فرهنگی  میراث  وزارت  همکاری   -3

به  عالقمند  دانشجویان  از  بهره گیری  در  پرورش  و 
میراث فرهنگی به عنوان سفیر و آموزگار در مدارس . 

برای  موزه  ساختمان  از  فضایی  4-تخصیص 
معرفی و آموزش کودکان.

5ـ تخصیص فضایی مناسب و دائمی در مدارس 
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شکل 7. تهیۀ بنر و پوستر به مناسبت های روز جهانی و 
هفتۀ کودک و میراث فرهنگی برای دانش آموزان.

شکل 9. رنگ آمیزی نقوش مهرهای به دست آمده از چغازنبیل.شکل 8. کاشت نهال توسط دانش آموزان.

میراث  مباحث  عملی   و  آموزشی  کالس های  برای 
فرهنگی.

از  حفاظت  آموزشی  برنامه های  اجرای   -6
میراث فرهنگی در مدارس و موزه ها برای کودکان با 
روش های علمی، دیداری و شنیداری در قالب بازی، 

پازل، قصه، جدول، اجرای نمایش و ... .

پس  نویسی  انشا  نقاشی،  مسابقات  برگزاری   -7
از بازدید های گروهی با موضوعات میراث فرهنگی به 
منظور آشنا شدن با افکار کودکان و بازتاب تعلیمات 

داده شده به آن ها. 

8- مشارکت دانش آموزان در کارگاه های مرمت، 
سفالگری و برگزاری کارگاه های آموزشی حفاظت و 

مرمت آثار تاریخی... .

آشنا  برای  آموزگاران  ظرفیت  از  استفاده   -9
و  طبیعی  و  فرهنگی  میراث  با  کودکان  نمودن 

ارزش های آن.

و  رادیو  رسانه ای  ظرفیت های  از  استفاده   -10
تلوزیون.

صورت  به  آموزش  و  معرفی  امر  به  توجه   -11
همزمان. 

12- شخصیت بخشی به آثار با توجه به پیشینیة 
تاریخی، فرهنگی، هنری آن ها و ظ رفیتهای موجود 

در هر اثر یا محوطه . 

شهروندی،  مسئولیت  احساس  تقویت   -13
و  تاریخی  و  فرهنگی  آثار  از  حفاظت  عمومی سازی 
فرهنگ سازی برای نهادینه ساختن این مسئولیت در 

کودکان.
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کتابنامه

اچ.اس، بوال،
برای  آموزشی  برنامه های  و  ارزشیابی طرح ها    1375    
المللی  بین  مؤسسه  تهران،  ابیلی،  خدایار  ترجمة  توسعه، 

روشهای آموزش بزرگساالن.

آرمند، محمد،
»تحلیلی بر مفهوم تعلیم و تربیت«، ماهنامه   1390    

سـوره، شماره 63: 65-62. 

ایکوموس،
محوطه هاي  و  بناها  المللي  بین  شوراي   1393    

تاریخي،دهمین نشست در کلمبو، بند 3.

حناچي، پیروز؛ دیبا، داراب و مهدوي نژاد، محمد جواد،
»حفاظت و توسعه در ایران- تجزیه و تحلیل   1386    
تاریخي  شهرهاي  ارزش  با  بافت هاي  در  مرّمت  تجارب 

ایران«، هنرهای تجسمی، 32: 60-51.

دبیري، فرهاد؛ لقایی، حسنعلي و شیرازیان، شیرین، 
»بررسي کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگي   1397    
و طبیعي )1972( و انتخاب چند نمونه از آثار طبیعي ملي 

در  کودکان  به  میراث بان  وظایف  معرفی   -14
به  عالقمند  کودکان  از  تعدادی  انتخاب  و  مدارس 
عنوان میراث بان از طریق صدور کارت شناسایی برای 

آن ها.

15- تعریف سامانة تلفنی با شماره ای چند رقمی 
و ساده، در خصوص گزارش آسیب رساندن اشخاص 

خاطی به میراث.

برای آشنایی  تفریحی  اردوهای  از  استفاده   -16
کودکان با موزه ها، آثار تاریخی و فرهنگی.

در  موفق  سایت هاي  تجارب  از  استفاده   -17
دزفولی  نژاد  )گلستان  جهان  در  آموزش  معرفي  امر 

 . )7-9 :1394

نتیجه گیری

ملتی  هر  اولیة  و  اصلی  سرمایه های  از  کودکان 
کشورها  توسعة  در  بی شک  که  می آیند  شمار  به 
تأثیرگذارند. توجه به کودکان،  شکل گیری هویتشان 
با  آن ها  آشنایی  زمینة  در  آموزش هایی  ایجاد  و 
است.  سودمندی  سرمایه گذاری  هویت ساز،  عوامل 
در دهه های اخیر، کودک در مرکز توجه قرار گرفته 
در  بلکه  گذار،  مرحلة  عنوان  به  نه  کودکی  و  است 
مقام مرحله ای ارزشمند و سرشار از توانمندی در نظر 

گرفته شده که باید از آن نهایت بهره را برد. 

آموختِن  برای  فرصت  بهترین  کودکی  سنین 
است.  فرهنگی  تاریخی  آثار  از  حفاظت  و  نگهداری 
کودک در این زمان به دلیل ارتباط با همکالسی های 
خود با مسأله هویت اجتماعی و نقش خود در جامعه 
جایگاه  اثبات  با  تا  دارد  این  بر  سعی  و  شده  آشنا 
خود  هویت  از  حفاظت  طریق  از  نقش  این  در  خود 
یابد.  دست  اطرافیان  بین  چشم گیر  موقعیتی  به 

یکی از تاثیرگذارترین عناصر در هویت یابی کودکان 
آشنایی آن ها با میراث فرهنگی است. نهادینه شدن 
مسئولیت حفاظت از میراث فرهنگی در کودکان باید 
آموزشی  برنامه ریزی های  و  کالن  سیاست های  در 
راستا  همین  در  گیرد.  قرار  توجه  مورد  کشوری 
پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه اندکی پس 
گروه  این  ویژگی های  داشتن  نظر  در  با  تاسیس،  از 
و طبیعی  فرهنگی  میراث  از  آموزش حفاظت  سنی، 
بازدید مدارس  را در برنامه های خود گنجانده است. 
فرهنگی  میراث  کالس های  برگزاری  محوطه ها،  از 
خالق  برنامه های  و  مسابقات  برگزاری  مدارس،  در 
با  آشنایی کودکان  برای  اقدامات  از جملة  تعاملی  و 

میراث فرهنگی و ایجاد حس تعلق در آن ها است. 
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ایران و تطبیق با معیارهاي کنوانسیون مذکور برای ثبت 
تکنولوژي،  و  علوم  فصلنامه  جهاني«،  میراث  فهرست  در 

دورۀ شانزدهم، شماره 39: 281-298.

صمدی، یونس،
و  بخشنامه ها  آیین ها،  مقررات،  قوانین،   1383    
معاهدات میراث فرهنگی، تهران، انتشارات سازمان میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.

طالبیان، محمدحسن،
محوطه هاي  حفاظت  در  اصالت  مفهوم  نقش   1384    
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چکیده

شعار  انتخاب  با   2018 سال  در  ایکوموس 
عمدۀ  هدف  دو  به  دستیابی  نسل ها«  برای  »میراث 
جوانان«  »راهبر شدن  و  دانش«  میان نسلی  »انتقال 
را برای تحقق شعار خود در دستور کار قرار داد. این 
به جامانده  اطالعاتی  انتقال  که  می داد  نشان  شعار 
ویژه کودکان  به  به نسل جدید  از نسل های گذشته 

اهمیتی دوچندان یافت.

به موجب  آن ها  به  آموزش  و  با کودکان  ارتباط 
و  دقیق  برنامه ای  نیازمند  دارد،  که  ظرافت هایی 
از  همه جانبه است. اشیای موزه ای در عین حال که 

در  انسانی  زیست  جلوه های  نمایشگاه های  بهترین 
روزگاران گذشته به شمار می روند، به علت جدا شدن 
کودکان  ویژه  به  خود،  مخاطب  برای  کارکردشان  از 

حکم شیئی بی جان و حتی بی معنا را دارند. 

در نوشتة پیش رو، روند اجرای گام به گام کارگاهی 
آموزشی طرح ریزی شده است که هدف آن آشنا کردن 
چشم و ذهن کودکان با نقش های ایالمی و مفاهیم 
اولیة میراث فرهنگی و حفاظت، به عنوان نخستن گام 
آشنایی و آموزش میراث فرهنگی به کودکان است. 
این آموزش در قالب سرگرمی طرح ریزی خواهد شد. 
چرا که هر مفهومی که برای کودکان در قالب بازی 

آموزش داده شود، اثری ماندگارتر خواهد داشت.

واژگان کلیدی: چغازنبیل، آموزش، کودکان، میراث، 
مهر استوانه ای، ایالمیان.
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مقدمه

موزه ها«،  اخالق  برای  ایکوم  »منشور  اساس  بر 
موزه ها مسئول میراث طبیعی و فرهنگی ملموس و 
ناملموس اند. موزه ها وظیفه دارند مجموعه های خود 
آن ها  و  کنند  نگهداری  آن ها  از  آورند،  دست  به  را 
در  را  نقش خود  رهگذر  این  از  و  دهند  را گسترش 
ایفا  علمی  و  فرهنگی  طبیعی،  میراث  از  حراست 
کنند. مجموعه های موجود در موزه ها بازتاب میراث 
فرهنگی و طبیعی جوامعی هستند که آن مجموعه ها 
از آن ها نشأت گرفته اند و می توانند موجب پیوندهای 
قومی،  هویت  محلی،  هویت  ملی،  هویت  با  محکم 
هویت دینی و هویت سیاسی شوند. در این منشور، 
رسالت مهم موزه ها توسعة نقش آموزشی و فرهنگی 
جامعه،  از  بیشتر  مخاطبان  جذب  همچنین  و  آن ها 
محل یا گروهی عنوان شده که به آن خدمت می کنند 

)ایکوم 1396(.

نهادینه شدن فرهنگ حفاظت از میراث فرهنگی 
به  ایران  در  ضروری  و  پایه ای  نیازهای  از  طبیعی  و 
شمار می رود. فرهنگی که باید از کودکی آموزش داده 
از  و  ببندد  نقش  شهروندان  باور  و  ذهن  در  تا  شود 

نسلی به نسل دیگر منتقل شود.

مهم ترین  ابتدایی  مقطع  کشورها  تمامی  در 
مقطع تحصیلی به شمار می رود. دوره ای که پایه های 
نتیجه  در  و  می گیرد  شکل  آن  در  انسان  شخصیت 
اختصاص زمانی به آموزش میراث فرهنگی می تواند 
حفاظت  فرهنگ  توسعة  و  ایجاد  در  شایسته  نقشی 
داشته باشد. تجربة اقدامات مشابه در زمینه های دیگر 
نشان داده است که نه تنها اثرات مثبت این آموزش ها 
در ذهن کودک نقش می بندد، بلکه به واسطة آن ها 
به  ملزم  و  آگاه  نیز  خانواده  اعضای  سایر  و  والدین 
رعایت می شوند و در بلندمدت انتظار می رود کودک 
که زمانی با فرهنگ و تاریخ منطقة خود آشنا شده 

به  بزرگسالی  در  آموخته،  را  آن  از  حفاظت  لزوم  و 
فرهنگ و تاریخ کشور خود و دیگر مناطق نیز احترام 

بگذارد.

آموزش مفاهیم میراث فرهنگی عالوه بر ویژگی 
داشته  نیز  را  ویژگی »گام به گامی«  باید  »سرگرمی« 
باشد. کودک صداها را می شنود، درک می کند، از در 
تقلید وارد می شود و از صدا معنایی را فهم می کند. 
همان  در  را  معنا  می تواند  که  درمی یابد  رفته رفته 
گام های  نخستین  در  روند  این  کند؛  جاری  صداها 
برای انس  نیز رخ می دهد. پس  سواد بصری کودک 
دادن کودکان با میراث فرهنگی، باید نخست آن ها را 

با تصاویر و نقوش آشنا و مأنوس کرد.

در محوطة تاریخی چغازنبیل و هفت تپه در کنار 
استوانه ای  مهرهایی  زندگی،  مکشوفة  وسایل  و  اشیا 
به دست آمده اند که نقش برخی از اشیای دورۀ ایالم 
میانه روی آن ها حک شده و روایتی از کارکرد اشیا 
در زندگی و آیین های آن روزگار را حکایت می کند؛ 
روایتی که برای کودکان ملموس تر و فهمیدنی تر است. 
می تواند  ایالمی  مهرهای  نقوش  مطالعة  و  مشاهده 
دسترس ترین  در  حال  عین  در  و  بهترین  از  یکی 
مهارت ها،  و سنت ها،  زندگی  راه های شناخت سبک 

اموال فرهنگی و ابزارهای ایالمیان باشد.

روش شناسی

از آن جایی که ویژگی های طبیعی و تاریخی هر 
منطقه از ایران متفاوت با دیگر مناطق است و هر قوم 
فرهنگ متفاوت با دیگر اقوام دارد، هر منطقه با توجه 
و  آموزشی  جغرافیایی،  فرهنگی،  طبیعی،  شرایط  به 
اجتماعی باید محتوای الزم برای آموزش آن را برای 
دانش آموزان فراهم کند. به این ترتیب این برنامه با 
محوریت آشنا کردن کودکان در محدودۀ هفت تپه و 

چغازنبیل آماده شده است. 
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جامعة هدف این کارگاه آموزشی کودکان ساکن 
و  چغازنبیل  تاریخی  محوطة  اطراف  روستاهای  در 
شاوور  و  شوش  شهرهای  و  اول  درجة  در  هفت تپه 
و  تغییر  اندکی  با  طرح  این  هستند.  دوم  درجة  در 
استان  مناطق  سایر  در  اجرا  قابلیت  مناسب سازی 

خوزستان و کشور را نیز دارد.

با  آشنا  مربی  چند  به  کارگاه  این  اجرای  برای 
حوزۀ روان شناسی کودک و همچنین میراث فرهنگی 

و تاریخ ایالمیان نیاز است.

آماده سازی این برنامة آموزشی با اصول و اهداف 
به  آموزش  بنیادین  رکن  که  است  یافته  انجام  ذیل 

کودکان محسوب می شوند:

نوین  نظریه های  پایه  بر  آموزشی  برنامة  تدوین 
نظریة  و  هرمان  مغزی«  »تمام  )نظریة  یادگیری 
بچه ها  از  یک  هر  گاردنر(؛  چندگانه«  »هوش های 
نوع خاصی از هوش و مهارت را دارند. تدوین برنامة 
جامع که انواع مهارت ها و سلیقه ها را پوشش بدهد 

تضمینی بر تأثیر بیشتر برنامة آموزشی خواهد بود.

جای  به  غیرمستقیم  آموزش  سیستم  از  استفاده 
آموزش مستقیم.

کمک به هم ذات پنداری کودک با گذشتگان.

تدوین برنامة آموزشی با محوریت فعالیت های عملی 
و جذاب برای کودک همچون نمایش عکس و فیلم، 

بازی، داستان خوانی )گاردنر 1393(.

پیشینۀ رویداد

مهرهای  نقش  از  تعدادی   ،1397 نوروز  در 
بیشتری  خوانایی  که  میانه  ایالم  دورۀ  استوانه ای 
تاریخی  محوطة  دو  در  و  شدند  انتخاب  داشتند، 
کودک  گردشگران  اختیار  در  هفت تپه  و  چغازنبیل 

قرار گرفتند تا آن ها را رنگ آمیزی کنند1. در همین 
تصویری  اجزای  که  می شد  خواسته  آن ها  از  حین 
توضیحات  مربی  و  بدهند  تشخیص  را  مهرها  نقش 
کودکان  از  همچنین  می کرد.  یادداشت  را  کودکان 
بازدیدکننده خواسته می شد که یک قصة کوتاه دربارۀ 
نقش مهرهای ایالمی بگویند و مربیان برنامة میراث 
مشخصاتشان  با  همراه  را  بچه ها  قصه های  کودک  و 

ثبت می کردند.

سراسر  از  کودک   1000 حدود  برنامه  این  در 
نقاشی ها  بر  میان عالوه  در  و  داشتند  کشور شرکت 
چغازنبیل  کوچک  گردشگران  کودکانة  روایت های  و 
می شد  گرفته  کار  به  نیز  آن ها  اندیشة  هفت تپه،  و 
تاریخی  تصویرهای  و  نقش ها  در  دقایقی عمیق تر  تا 

بنگرند.

طرح پیشنهادی رویداد )کارگاه آموزشی(

معنی  جاانداختن  و  ارث  مفهوم  با  آشنایی   .1
لیوانی  مربی  تعریفش؛  به  مستقیم  اشارۀ  بدون  آن 
استیل را به بچه ها نشان می دهد و در مورد اهمیتش 
لیوان  بودن  به سمت معمولی  باید  می پرسد. کالس 
هدایت شود. احتماالً تمام بچه ها مثل آن لیوان را در 
برای  استیل  لیوان  اهمیت  مربی  سپس  دارند.  خانه 
خودش را این گونه شرح می دهد که این لیوان را پدِر 
مادربزرگم از سفری پرماجرا که در جوانی داشته برای 
مادر بزرگم آورده، مادر بزرگم آن را به مادرم می دهد 
ارزشمندی  علت  است.  داده  من  به  را  آن  مادرم  و 
من  به  تا  آورده  با خودش  که  است  خاطراتی  لیوان 
رسیده است. پس از آن مربی در خصوص این موضوع 

1. در برنامة ویژۀ نوروزی سال 1397، نگارندۀ این نوشتار 
طرحی با عنوان »کودک و میراث« برای پایگاه چفازنبیل و 
هفت تپه تهیه کرد که شرح قسمتی از فعالیت های صورت 
گرفته در قالب آن طرح به صورت خالصه در ادامة متن 

می آید.
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بحث می کند که گاهی چیزی ارزش مادی ندارد، اما 
خاطراتی که با آن داریم ارزشمندش می کند.

که  می خواهد  کودکان  از  مربی  گروهی:  بحث 
اگر شی مشابهی در خانه دارند در موردش صحبت 

کنند.

2. پخش فیلم آجر سخنگو؛ فیلمی دربارۀ اهمیت 
سعدالسلطنة  تاریخی  مجموعة  در  فرهنگی  میراث 
در  بنا  آجرهای  از  یکی  آن  از  بخشی  در  که  قزوین 
قالب انیمیشن دربارۀ خود و بناهای تاریخی و ضرورت 
مراقبت و حفاظت از آن ها توضیح می دهد. این بخش 
می تواند جدا شود و با تعمیم موضوع به همه بناهای 

خشتی و آجری از جملة چغازنبیل پخش شود.

اگر  می خواهد  کودکان  از  مربی  بحث گروهی؛ 
زندگی شان  محل  اطراف  در  ارزشی  با  تاریخی  بنای 
وجود دارد معرفی کنند و اگر دوست دارند کمی در 

موردش حرف بزنند.

مصداق  به  اشاره  با  موضوع  کردن  جزئی   .3
چغازنبیل؛ تصویر آجری که ردپای یک کودک روی 
آن است و در کف محوطة چغازنبیل به کار رفته به 
بچه ها نشان داده شود. داستان کودکی که ردپا متعلق 
به اوست برای تحریک حس هم ذات پنداری کودکان 
مخاطب ما با کودکی که سه هزار سال پیش زندگی 
داستان  بیاِن  حین  در  مربی  شود.  گفته  می کرده، 
کودک بازیگوش که در حال دویدن اشتباهی پایش 
در آجر خیس می رود به مسائل ملموس از قبیل غذا 
خوردن، بازی کردن، خرما چیدن، ِگل بازی، کمک به 
پدر و مادر در کشاورزی و یا به چرا بردن حیوانات 
اهلی خانه اشاره کند. پدر کودک ایالمی می تواند از 
بّنایان بنای چغازنبیل باشد که کودک برای کمک به 

او همراهش به سرکار می رفته است.

بحث گروهی؛ مربی این پرسش را مطرح کند 
که به نظر شما آن آجر ردپادار آجری معمولی است؟ 
پاسخ ها  این  سمت  به  بحث  و  است؟  ارزشمند  چرا 

هدایت شود:

چیزی  اگر  نمی شوند،  ساخته  دوباره  هرگز  آثار  این 
شبیه آن ها ساخته شود، چیز دیگری است نه همان 

اثر.

و  ملت  عنوان  به  را  انسان ها  از  مجموعه ای  می تواند 
هم وطنان یک کشور در حال حاضر توصیف کند.

میراث فرهنگی منبعی برای درآمد ملی است.

نشان  ما  به  را  گذشته  مردمان  زندگی  چگونگی 
می دهد.

نشان از فناوری روزگاران گذشته دارد.

ابزاری برای آشنایی با آداب و رسوم گذشتگان است.

بحث گروهی؛ مربی این سوال را مطرح می کند 
که به نظر شما چرا باید آنچه را که از گذشتگان برای 

ما مانده، حفظ کنیم؟ 

مربی به کودکان توضیح می دهد که این میراث 
تنها یک بار به وجود آمده و دیگر جایگزینی نخواهد 

داشت. برای روشن کردن موضوع نمونه می آورد:

دیده اید؟  را  خود  کودکی  عکس های  حال  به  تا 
کدام عکس از کودکی خود یا پدر و مادرتان جالب 
یا خنده دار بوده است؟ هریک از کودکان عکس های 
خنده دار یا خاطره انگیز خود را به یاد می آورند. مربی 
را  عکس ها  آن  می توانند  آیا  که  می پرسد  آن ها  از 
منفی  بی گمان  پاسخشان  بیاورند؟  وجود  به  دوباره 
که  می زند  را  بازیگوش  کودک  ردپای  مثال  است. 
بوده و  آن هم فقط یک لحظه در 3000 سال پیش 

دیگر تکرار نمی شود.
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مربی توضیح می دهد که میراث فرهنگی کشور 
هم مثل عکس خانوادگی و مثل آن ردپای کودک بر 
آجر است. پس دیگر امکان بازآفرینی »همان« وجود 
آن  نگهداری  و  در حفظ  باید  دلیل  به همین  ندارد. 

بکوشیم.

برای درک مفهوم هویت ملی و حفظ آن، مربی 
آن ها  از  از هر کدام  و  اشاره می کند  نام کودکان  به 
می خواهد نامشان را بگویند. سپس توضیح می دهد: 
»برای نمونه سارا تیموری تنها یکی است و هیچ کس 
دیگر نمی تواند با این چهره و شخصیت و خصوصیات، 
سارا تیموری باشد. هویت ملی هم چون نام ماست که 
با ویژگی های فردی هر ملیتی تعریف می شود. میراث 
فرهنگی هر کشور سند هویت ملی آن کشور است. 

میراث فرهنگی مانند شناسنامة یک کشور است«.

است،  ملی  درآمد  برای  منبعی  فرهنگی  میراث 
درآوردن  نمایش  به  که  است  بزرگ  گنجی  همانند 
و  باشد  درآمدزا  کشور  برای  می تواند  موزه ها  در  آن 
ثروتی ملی است. همچنین مطالعة میراث فرهنگی هر 
کشوری به مردم آن کشور می آموزد که در گذشته 
از چه فرهنگی برخوردار  چگونه زندگی می کردند و 
بوده اند. بهتر است مربی اجازه دهد کودکان نظرهای 

خود را بگویند و سپس بحث را کامل کند.

و حفاظت  مراقبت  برای  راه حل های کودکان   .4
از میراث فرهنگی؛ سپس مربی از کودکان می خواهد 
راه هایی را پیدا کنند که با آن ها می توانند به نگهداری 
و مراقبت از میراث فرهنگی کمک کنند و خود مربی 

نیز به این نکات اشاره می کند:

اگر  و  ننویسند  یادگاری  تاریخی  بناهای  روی 
این  که  بدهند  توضیح  او  به  کرد،  را  کار  این  کسی 

بناها مال همه است و نباید به آن ها آسیب رساند.

برای گرفتن عکس یادگاری، روی آثار ننشینند. 

چون با گذشت زمان سبب تخریب و فرسایش آن ها 
می شود.

در موزه ها بدون فالش عکس بگیرند، چون نور 
فالش دوربین به آثار لطمه می زند.

پارگی  چسباندن  برای  شفاف  چسب  از  هرگز 
چون  نکنند.  استفاده  قدیمی  و  یادگاری  کاغذهای 
چسب پالستیکی رفته رفته کاغذ را زرد می کند. به 
جای آن می توانند از یک تکه کاغذ و چسب صحافی 

استفاده کنند.

وقتی اشیای سفالین یا چینی در خانه می شکنند، 
تکه های آن را دور نریزند و سعی کنند آن ها را مرمت 

کنند.

خاک  زیر  از  که  قدیمی  اشیای  فروش  و  خرید 
بیرون آورده می شوند، غیرقانونی است، چون میراث 
فرهنگی متعلق به همه مردم است. اگر کسی این کار 
را انجام دهد، مرتکب جرم شده است. آن ها می توانند 
این قانون را به بزرگ ترها گوشزد کنند یا آن ها را از 

وجود این قانون آگاه سازند.

و  قومی  و  خانوادگی  رسوم  و  آداب  حفظ  برای 
ملی )میراث معنوی(، این آداب را گردآوری و دربارۀ 
آن ها تحقیق و مطالعه کنند. از آنجا که میراث معنوی 
به شکل شفاهی و سینه به سینه منتقل می شود، تنها 
نگه  زنده  و  گردآوری  میراث،  این  از  نگهداری  راه 
داشتن آن است. می توانند بازی های قدیمی را با هم 
انجام دهند و از پدربزرگان یا مادربزرگان دربارۀ آداب 

و رسوم گذشته بپرسند.

این فعالیت ها را می توان  5. فعالیت های جنبی؛ 
به فراخور زمان و موقعیت اجرا کرد.

برای  ایالمی  مهرهای  نقش  تصاویر  رنگ آمیزی: 
آن ها  از  مربی  شود.  توزیع  بچه ها  بین  رنگ آمیزی 
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بخواهد داستانی را که به نظرشان می رسد، با کمک 
هم و بحث گروهی تعریف کنند.

آسوریک  درخت  و  بز  داستان  داستان خوانی: 
نخل.  درخت  و  بز  نقش  در  دونفره  اجرای  )نخل(. 

تاکید بر بازی تعاملی با کودکان.

تاریخی  آثار  برای دیدن  بچه ها  تشویق  عکاسی: 
خانوادگی  عکس های  آن ها.  از  عکاسی  و  اطرافشان 
بچه ها  از  مربی  می کنند.  دریافت  بیشتر  ستاره  یک 
و  بدهند  نشان  معلم شان  به  را  عکس ها  که  بخواهد 
یک روز بازدید رایگان از موزۀ هفت تپه جایزه بگیرند.

نتیجه گیری

در نوشتة حاضر، روند اجرای گام به گام کارگاهی 
با هدف آشنا کردن چشم و ذهن کودکان با مفاهیم 
نقوش  همچنین  و  حفاظت  و  فرهنگی  میراث  اولیة 
آموزش  و  آشنایی  گام  نخستن  عنوان  به  ایالمی، 
میراث فرهنگی به کودکان طرح ریزی شده است. این 
آموزش که در قالب سرگرمی آماده شده، در هر بخش 

اهداف زیر را دنبال می کند:

در بخش اول: کودک به اهمیت میراث فرهنگی، 
دلیل  به  بلکه  آن ها  مادی  ارزشمندی  دلیل  به  نه 

خاطرات و تاریخی که حامل آن هستند پی می برد.

انیمیشن  یک  دیدن  با  کودک  دوم:  بخش  در 
موضوع  با  کودکانه  فضایی  در  آهنگین  و  تفریحی 

میراث فرهنگی ارتباط برقرار می کند.

در بخش سوم: با آوردن مثالی ملموس از بنای 
که  می شود  متوجه  دارند  همسایگی  در  که  تاریخی 
انسان هایی  بنا  این  به وجودآوردندگان  و  سازندگان 
کودکانی  انسان ها  آن  بین  بوده اند.  خودشان  شبیه 

اثری  و  رد  پدر  به  کمک  حین  در  که  بوده اند  هم 
آلبوم  مثال  این،  بر  افزون  به جا گذاشته اند.  از خود 
حفاظت  و  نگهدای  اهمیت  به  خانوادگی  عکس 
به  و  می کند  اشاره  نشدنی  تکرار  یادگاری های  از 
که  می دهد  آموزش  مستقیم  غیر  شکل  به  کودکان 
تکرارنشدنی  علت  به  به جامانده  آثار  این  ارزشمندی 
بودن آن هاست و همچین این آثار ارزشمندند چون 
اطالعاتی از نحوه زندگی مردم گذشته به ما می دهند. 

در بخش چهارم: ذهن کودک که اکنون نسبت به 
حفاظت از میراث فرهنگی آماده شده است، به چالِش 
یافتن راه های حفاظت از آثار به جامانده از گذشتگان 

کشیده می شود.

سرگرم کنندۀ  فعالیت  چند  انجام  با  نهایت:  در 
جانبی کارگاه آموزشی پایان می پذیرد.

کارگاه،  فعالیت های  در  چیدمان  این  از  هدف 
و  مفاهیم  این  کردن  نهادینه  آموزش  و  سرگرمی 
به روشی غیر مستقیم است.  بودنشان  بدیهی  اثبات 
تاریخی مان  آثار فرهنگی و  از  به شکلی که حفاظت 
به جای رویکردی باالبه پایین، دستوری و پرهزینه، به 
مرور به حالتی پایدار و خودجوش در بین نسل آینده 

تبدیل شود.

کتابنامه

 ،)ICOM ،شورای بین المللي موزه ها )ایکوم
منشور ایکوم برای اخالق موزه ها، ترجمة بهاره   1396    

کمالی سروستانی، تهران، دانشنامه فارس.

گاردنر، هوارد،
حمیدرضا  ترجمة  گاردنر،  چندگانه  هوش    1393    

بلوچ، تهران، آسمان نیلگون.



گزارش تصویری برگزاری کارگاه های آموزشی

علیرضا فرجی 

پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و موزۀ هفت تپه، ایران

سهیال ذکوی

پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و موزۀ هفت تپه، ایران

چکیده

پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه در سال های اخیر میزبان چندین کارگاه آموزشی با موضوعات 
تخصصی و مخاطبان متفاوت بوده است. این کارگاه ها با توجه به محتوا برای گروه های عالقمند متنوعی از 
دانشجویان تا هنرمندان و کارشناسان حوزۀ میراث فرهنگی برگزار شده است. در ادامه گزارشی از این کارگاه ها 

ارائه شده است.

میراث جهاني  پایگاه  عملکرد  معرفي  و  دانشگاه جندي شاپور  در  پژوهش  هفتۀ  نمایشگاه 
چغازنبیل و  هفت تپه
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معرفي آثار تاریخي ایالم میانه براي هنرمندان در محوطۀ تاریخی چغازنبیل

کارگاه آموزشي مبارزه و دفع آفات 

آموزش معلمان ضمن خدمت آموزش و پروش شهرستان شوش و شاوور با دو محوطۀ 
تاریخی چغازنبیل و هفت تپه 
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کارگاه بازنگری ویژگی های معماری شهری باستانی ایالمی در محوطه های هفت تپه و چغازنبیل با سخنرانی 
دکتر بهزاد مفیدی نصرآبادی

کارگاه های آموزشي کنترل کیفیت مواد و مصالح گلین

کالس های خاک شناسی 

کارگاه آموزشي آزمون هاي دانه بندي به روش تر و هیدرومتري  
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کالس های آموزشی میدانی تهیۀ آبخوره

کالس عملي آزمون هاي کنترل کیفیت مصالح مرمتي



گزارش تصویری ساماندهی موزه

چکیده

موزۀ هفت تپه، یکی از قدیمی ترین موزه ها در استان خوزستان و ایران است که در سوم اردیبشهت سال 
1352 افتتاح گردید. با گذشت شش فصل از کاوش های باستان شناسی به سرپرستی دکتر عزت اهلل نگهبان در 
محوطة هفت تپه، لزوم وجود نمایشگاه دائم برای نمایش اشیای حاصل از کاوش و آزمایشگاهی برای مرمت 
آثار احساس می شد. در نهایت با همت و پشتکار دکتر نگهبان مجموعة باغ موزۀ هفت تپه با کمک وزارت نفت، 
استانداری خوزستان، وزارت برنامه و بودجه، طرح نیشکر هفت تپه و وزارت فرهنگ و هنر وقت افتتاح گردید. 

در این مجموعه از معماری بومی ایرانی در ساخت باغ موزه و حیاط مرکزی و معماری ایالمی در استفاده از 
آجر و ساخت طاق هاللی که تداعی کنندۀ طاق آرامگاه هفت تپه بود، الهام گرفته شده است. در این ساختمان 

شش سالن به نمایش آثار اختصاص یافت. 

در دورۀ جنگ تحمیلی، با توجه به ماهیت جنگی و نظامی منطقه، موزه کاربری خود را از دست داد، اشیای 
آن ابتدا به قلعة شوش و سپس به موزۀ ایران باستان تهران منتقل شد و ساختمان موزه به عنوان بیمارستان 

صحرایی مورد استفاده قرار گرفت.

سال ها پس از جنگ، طرح ساماندهی موزه و محوطة هفت تپه در دستور برنامه های سازمان میراث فرهنگی 
وقت قرار گرفت، همزمان با تاسیس پایگاه میراث جهانی چغازنبیل، ساختمان موزه به محلی برای مطالعات 
پروژۀ چغازنبیل و سالن های نمایش موزه نیز به معرفی آثار هفت تپه و چغازنبیل تبدیل شدند. به مرور زمان با 
شروع دوبارۀ کاوش ها در محوطة هفت تپه و چغازنبیل به سرپرستی دکتر مفیدی نصرآبادی و تپه ابوفندوه به 

سرپرستی دکتر علیزاده، اشیای حاصل از این کاوش ها به غنای اشیای موزه افزود. 

در سال 1396 و 1397 طرح بازنگری سه سالن موزه در برنامه های پایگاه قرار گرفت و همزمان با تغییرات 
اساسی در کف، دیوارها، نورپردازی و کنترل رطوبت، مطالعة محتوای نمایش اشیا نیز بازنگری شد. در این 

گزارش تصویری، وضعیت موزه قبل و بعد از بازسازی به نمایش گذاشته شده است.
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سالن های نمایش اشیا در موزه، قبل از بازسازی.
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نمایش ویترین ها، قبل از بازسازی.

تابلوهای نمایش اطالعات و ماکت ها، قبل از بازسازی.

نمایش شیردال و تابوت ها، قبل از بازسازی.
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تغییر در نورپردازی موزه.

بازسازی ویترین ها.
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تغییر رنگ دیوارها و ویترین ها.
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سالن های موزه، پس از بازسازی.
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وضعیت نمایش آثار در موزه، پس از بازسازی.



سالنامۀپایگاهمیراثجهانیچغازنبیلوموزۀهفتتپه

294

شمارۀ اول، سال 1392-1397

وضعیت نمایش و معرفی آثار موزه، پس از بازسازی.

بهره گیری از امکانات ساختمان موزه برای معرفی اشیای دورۀ ایالم، پس از بازسازی.
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چکیده 

باقی مانده  میراث  آخرین  سردارآباد،  تاقدیس 
یکپارچه  زمین های  ایجاد  برای  وسیع  تسطیحات  از 
است.  اسالمی  انقالب  از  قبل  نیشکر  کشت  تحت 
طبیعی  بستر  تنها  عنوان  به  سردارآباد  طاقدیس 
اکولوژیک  سیستم  در  را  حیاتی  نقشی  به جای مانده 
تاریخی  محوطة  قرارگیری  می کند.  بازی  منطقه 
اثر ثبت جهانی کشور در  اولین  به عنوان  چغازنبیل 
سازمان یونسکو در تاریخ 1979میالدی روی تاقدیس 

سردارآباد، اهمیتی در سطح فراملی به این عرصه داده 
انواع  بروز  شاهد  گذشته  سالیان  در  متاسفانه  است. 
صورت  به  انسانی  و  طبیعی  مداخالت  از  گوناگونی 
وسیع روی این منطقة ویژۀ تاریخی، طبیعی بوده ایم 
که عالوه بر ایجاد صدمات جبران ناپذیر در عرصة یک 
اثر جهانی، توازن شرایط زیست محیطی منطقه را نیز 
دچار چالش کرده است. حال برای حفظ و حراست از 
این گونه مناطق ویژه که سردمدار سه نوع اساسی از 
گردشگری تاریخی، طبیعی و صنعتی در سطح کشور 
هستند، در این مقاله سعی شده است از دیدگاه های 
مختلف تخصصی شرایط حاکم بر تاقدیس سردارآباد 
تاریخی، بوم شناسی،  از بعد  را  و مناطق همجوار آن 
فرسایش،  زمین شناسی،  اقلیم شناسی،  توپوگرافی، 
مداخالت  انواع  و  جامعه شناسی  سطحی،  آب های 
اصلی  شاخصة  سه  کنار  در  صورت گرفته  انسانی 
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نتایج  دهیم.  قرار  بررسی  مورد  منطقه  گردشگری 
پایدار  امر است که در راستای توسعة  این  از  حاکی 
بر  تمرکز  کشور،  گردشگری  ظرفیت های  افزایش  و 
ظرفیت باالی منطقة تاقدیس اهمیت فراوان می یابد. 
در  تاقدیس  که  شوش  تا  شوشتر  گردشگری  مسیر 
گردشگری  جاذبه های  وجود  با  دارد،  قرار  آن  میانة 
محوطة  شوشتر،  آبی  )سازه های  منطقه  تاریخی 
ابو فندوا  تپه  تپه دهنو، محوطة هفت تپه،  چغازنبیل، 
و محوطة شوش( ، مناظر و چشم انداز های رودخانة دز 
در کنار منطقة حفاظت شدۀ گوزن زرد ایرانی، مناطق 
ظرفیت های  وجود  و  دز  جنگل های  حفاظت شده 
هفت تپه(،  صنعت  و  )کشت  صنعتی  گردشگری 
محسوب  صنعت  این  برای  خارق العاده ای  استعداد 

می شود.

این مسیر گردشگری کم نظیر با راه های دسترسی 
هوایی، زمینی، راه آهن در کنار امکان استفاده از مسیر 
گردشگری آبی، نیاز مبرم به مدیریت و حفاظت هر 
چه تمام تر را از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری، سازمان حفاظت محیط  زیست و 
سازمـان جنگل هـا، مراتع و آبخیـزداری کشور، طلب 

می کند. 

چغازنبیل،  سردارآباد،  تاقدیس،  کلیدی:  واژگان 
یونسکو، میراث جهانی، بوم شناسی، گوزن زرد.

مقدمه

تحت حفاظت قرار گرفتن محدوده هایی از منابع 
بیشه های  و  مرتع  و  جنگل  از  اعم  کشور  طبیعی 
اراضی جنگلی و دشت و آب و کوهستان  طبیعی و 
که نمایانگر نمونه هایی از مظاهر طبیعی کشور باشند  
به منظور حفظ همیشگی وضع زندگی و طبیعی آن 
و ایجاد محیط مناسب برای تکثیر و پرورش جانوران 
وحشی و رشد رستنی ها در شرایط کاماًل طبیعی امری 
ضروری است. بر اساس کنوانسیون های بین المللی و 

قوانین مصوب کشور همواره سعی بر حرکت در این 
راستا بوده است. به گونه ای که حفاظت و بهره برداری 
پایدار از مناطقی در بستر طبیعی کشور که از لحاظ 
شرایط  دارای  زیست محیطی  و  طبیعی  ظرفیت های 
گونه  این  است.  اجتناب ناپذیر  امری  باشند،  ویژه ای 
به  گیاهی  و  جانوری  حیات  حفظ  بر  عالوه  مناطق 
عنوان یک تنظیم کننده در سیستم اکولوژیک، نقشی 

حیاتی را ایفا می کنند. 

تاریخی  بستر  یک  قرار گیری  تأمل  قابل  نکتة 
این  به  نگرش  نوع  زیرا  است،  مناطق  این گونه  در 
منطقة  یک  عنوان  به  تنها  طبیعی  مناطق  نوع 
اکولوژیکی در سطحی کوچک پاسخگو نیست، بلکه 
نگرشی ملی و فراملی را می طلبد. مناطقی که دارای 
ظرفیت تاریخی، طبیعی و زیست محیطی به صورت 
گسترده  صورت  به  کشور  در سطح  باشند،  همزمان 
مناطق  این  گونه  وجود  در صورت  لذا  ندارند.  وجود 
بستر های  این  گونه  حراست  و  حفظ  در  می بایست 

طبیعی تاریخی تالش کرد. 

موقعیت قرارگیری

تاقدیس سردارآباد یک تاقدیس متقارن است که 
از  ایران  در نقشه های 1:100000 شرکت ملی نفت 
آن به عنوان تاقدیس سردارآباد نام برده  شده است. 
دو  بین  در  سردار آباد  تاقدیس  قرارگیری  موقعیت 
استان  شهرستان های  از  شوشتر  و  شهرستان شوش 
خوزستان است. موقعیت طبیعی تاقدیس به گونه ای 
است که رودخانه دز این برجستگی طبیعی را به دو 
بخش تقسیم می کند. جهت جغرافیایی آن در جهت 
شمال غربی و جنوب شرقی در موقعیت 48 درجه و 
21 دقیقه و 48 ثانیه )طول( و 31 درجه 52 دقیقه 
و 44 ثانیه )عرض( جغرافیایی قرار گرفته و مساحتی 
)شکل  می گیرد  بر  در  را  کیلومترمربع   150 با  برابر 
1(. برای دسترسی به این تاقدیس می توان از جادۀ 
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شهر  از  بعد  کیلومتر   15 تهران،  به  اهواز  ترانزیتی 
شوش استفاده کرد. 

فیزیوگرافی

منطقة  سطح  ظاهری  شکل  شناخت  برای 
شد.  انجام  فیزیوگرافی  مطالعات  سردارآباد  تاقدیس 
این مطالعات در چند بخش صورت گرفته که شامل 
موارد )1( تعیین شرایط و طبقات ارتفاعی )2( تعیین 
شرایط شیب بندی و جهت شیب سطح تاقدیس )3( 
)ملکشاهی  است  تاقدیس  سطح  از  سه بعدی  نمای 

.)8 :1393

طبقات ارتفاعی، شیب، جهت شیب و نمای سه 
بعدی

تاقدیس  سطح  ارتفاعی  تغییرات  بررسی  برای 
 2SRTM ارتفاعی1 شاتل  رقومی  نقشة  از  سردارآباد 
تهیه شده از سایت شاتل Srtm3 استفاده شد )شکل 

Digital Elevation Model (DEM(  .1

 Shuttle Radar Topographic Mission .2

 - http://srtm.csi.cgiar.org/ .3

 30 حد  در  رزولوشن  میزان  با  تهیه شده  نقشة   .)2
متر است که تحت محیط های نرم افزاری GIS  مورد 
تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایجی از آن استخراج 

شده اند که در ادامه بیان شده اند.

است،  مشخص   )1( نمودار  در  که  همان طور 
محدودۀ تاقدیس سردارآباد با توجه به مساحتی بالغ 
بر 15000 هکتار مساحت دارای کمترین ارتفاع 28 
است.  دریا  از سطح  متر   97 ارتفاع  بیشترین  و  متر 
متر   62/30 معادل  منطقه  این  در  ارتفاع  متوسط 
سطح  در  ارتفاعی  مساحت  درصد  بیشترین  است. 
تاقدیس سردارآباد متعلق به محدوده ارتفاعی 50 تا 
65 متری است که با 41/5 درصد بیشترین میزان را 

به خود اختصاص داده است.

سطح  در  گرفته  صورت  محاسبات  اساس  بر 
متوسط شیب  دارای  منطقه  این  سردارآباد  تاقدیس 
حدود 5 درصد و با بیش ترین مساحت درصد شیب 
)شکل  است  درصد   4 تا   2 بین  شیب  محدودۀ  در 
این  سطح  در  شیب  جهت  بررسی  با  همچنین   .)3
اصلی شیب های  که سه جهت  منطقه مشخص شد 
جنوبی به عنوان جهت شیب عمومی منطقه و شرقی 
مسأله  این   .)4 )شکل  دارند  باالتری  درصد  غربی  و 

شکل 1. محدودۀ تاقدیس سردارآباد در ایران.
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نشأت گرفته از عوامل توپوگرافی تپه ماهوری در بخش 
شمالی تاقدیس است )شکل 5(.

آب و هواشناسی

از  منطقه  هر  اقلیمی  و  جوی  شرایط  از  اطالع 
برای  لذا  است.  محیطی  مطالعات  مهم  بخش های 
از  تاقدیس  سطح  در  اقلیمی  شاخص های  بررسی 
طول  علت  به  هفت تپه  کلیماتولوژی  ایستگاه  آمار 
ایستگاه های  سایر  نسبت  به  آن  باالی  آماری  دورۀ 
هواشناسی  )ادارۀ  شد  استفاده  منطقه  هواشناسی 
داده های هواشناسی  کلیة  بین  از  استان خوزستان(. 
در این گزارش تمرکز بر روی داده های بارندگی است 
مهم ترین  از  جغرافیایی  منطقه  این  بارش های  زیرا 

تاقدیس اند.  دالیل تخریبات محیطی وارده به سطح 
نتایج این آمار به این صورت است:

فراوانی  و  شدت  مدت،  میزان  محاسبات  با 
بارش های  که  است  مشخص  بارندگی  داده های 
منطقه در مدت کم و با شدت باال صورت می گیرند. 
دورۀ  با  است  مشخص   2 نمودار  از  که  گونه ای  به 
احتمال  دقیقه   15 مدت  در  مختلف  بازگشت های 
شاهد  را  میلی متر   98 فراوانی  به  بارش هایی  وقوع 
خواهیم بود. این مسأله می تواند در بسیاری از مناطق 
بارش  داده های  بررسی  با  ولی  باشد،  نادر  امری  دنیا 
24 ساعتة منطقه در سال 2006 در ماه فوریه یا ماه 
رسیده  ثبت  به  بارش  میلی متر   93/2 میزان  بهمن 
می تواند خود  بارندگی  داده های  این  به  توجه  است. 

شکل 2. نقشۀ رقومی ارتفاعی تاقدیس سردارآباد.

نمودار 1. درصد مساحت طبقات ارتفاعی سطح تاقدیس سردارآباد.
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شکل 3.  تقسیم بندی شیب در سطح تاقدیس سردارآباد.

شکل 4. نقشۀ تقسیم بندی جهت شیب در سطح تاقدیس سردارآباد.

شکل 6. تغییر و تحوالت کاربری در 70 سال گذشته. شکل 5.  نمای سه بعدی سطح تاقدیس سردارآباد.
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از  وارده  تخریبات  از  جلوگیری  برای  خطری  زنگ 
سیستم های بارندگی باشد که در مدت کم و با شدت 

زیاد به وقوع می پیوندند )ملکشاهی 1392: 15(.

مطالعات زیست بوم 

اهمیت اکولوژیکی تاقدیس سردارآباد در منطقه 
که به عنوان تنها توپوگرافی باقی مانده از تسطیحات 
به  را  منطقه  این  است،  گذشته  در  صورت گرفته 
خواستگاه  و  زیست محیطی  مهم  عامل  یک  عنوان 
تنوع جانوری و گیاهی خاص خود تبدیل کرده است 

)شکل 6(. 

تنوع جانوری 

دز  رود  دو  میان  در  چغازنبیل  تاریخی  منطقة 
مهم ترین  از  رود  دو  این  است.  گرفته  قرار  کرخه  و 
رود های استان خوزستان هستند که در کنار رودهای 
دیگری چون کارون و جراحی جلگة سرسبز خوزستان 
را به وجود آورده اند. این جلگه از لحاظ تنوع جانوری 
تاریخی، چون  از شواهد  است.  بسیار غنی  و گیاهی 
ایالم  و  آشور   دوره های  از  به جامانده  هنری  آثار 
می توان به این نکته پی برد که این منطقه از لحاظ 
تنوع جانوری تا چه اندازه غنی بوده و هست )شکل 
7(. در این آثار تاریخی نقش ها و طرح های زیبایی از 
و  پرندگان  انواع  و  آنتیلوپ ها  گوزن ها،  قوچ ها،  انواع 
حتی خزندگان و حشرات را می توان یافت که امروزه 

نیز بسیاری از این گونه ها هنوز در منطقه وجود دارند 
)شکل 8، 9 و 10( )رکنی 1385الف: 112(.

ویژگی های کلی جانوری

از مهم ترین ویژگی های جانوری منطقه می توان 
پستانداران  ردۀ  در  جانوری  سیستم های  تنوع  به 
حدود 33 گونه، پرندگان بیش از 200 گونه )شکل 
11( و خزندگان، حفظ گونه های جانوری از گذشته 
تاکنون بر اساس نقوش برجای مانده از گذشته، وجود 
گونه های جانوری نادر و در حال انقراض مانند گوزن 
کرخه  و  دز  حفاظت شدۀ  مناطق  ایرانی، وجود  زرد 
)شکل 12(، وجود برکه ها و تاالب ها، مناطق باتالقی، 
و  بیابان ها  دشت ها،  آب،  حوضچه های  رودخانه ها، 
پراکنش  جانوری،  گونه های  حفظ  برای  بوته زارها 
متناسب گونه های جانوری و دست نخوردگی حداقلی 
تنها اکوسیستم طبیعی باقی ماندۀ منطقه اشاره کرد. 

تنوع گیاه شناسی

در بررسی های گیاه  باستان شناسانه )273: 1983 
غالت  آثار  شوش،  در  ایالمی نو  الیة  در   ،)Miller
گندم؛ حبوبات  مختلف  گونة  و سه  برنج  شامل جو، 
شامل عدس؛ میوه ها شامل خرما و بادام، درخت های 
 )lolium چچم  شامل  هرز  علف های  و  بید  و  پده  
دم روباهی   ،)phalaris sp.( دانه قناری   ،sp.(
).Setaria sp(، گون ).Astragalous sp(، بارهنگ 

نمودار 2. نمودار مدت- شدت -فراوانی بارش.
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دو  و   )Gallium sp.( پیتی راخ   ،)Plantago sp.(
و   )Cypraceae( اویارسالم   خانواده های  از  گیاه 
آن ها  گونه  و  که جنس   )Umbelliferae( جعفری 
شناخته نشد، به دست آمد )شکل 13(. بررسی فلور 
گیاهی امروز منطقه نیز این  فهرست را دارد، به اضافة 
گیاهان فراوان دیگری که عمدتاً بومی منطقه هستند 
و بندرت در طی سال های اخیر وارد  منطقه شده اند 

)رکنی 1385ب: 85(.

ویژگی های گیاه شناسی

منطقه  گیان شناسی  ویژگی های  مهم ترین 
گونه   270 از  بیش  با  گیاهی  فلور  تنوع  از  عبارتند 

گیاهی در سطح منطقه، حفظ بستر گونه های گیاهی 
مطالعات  اساس  بر  تاکنون  تاریخی  دوره های  از 
پوشش های  باالی  باستان شناسی، ظرفیت  گیاه 
در  گیاهی  پوشش  تراکم  خودرو،  مرتعی  گیاهی 
آبی  فرسایش های  برابر  در  خاک  حفاظت  و  حفظ 
به  و  فصول  همه  در  گیاهی  پوشش  بادی، بستر  و 
فصول  در  مرتعی  گیاهان  رشد  حداکثر  خصوص 
گیاهی  پوشش های  انواع  بهاره ،وجود  و  پاییزه  رشد 
درختی، درختچه ای، بوته ای و مرتعی، وجود مناطق 
و  حفاظت  در  کرخه  و  دز  جنگل های  حفاظت شدۀ 
وجود  منطقه،  گیاهی  فلور  تنوع  ظرفیت  افزایش 

بزرگترین مراکز کشت و صنعت گیاه نیشکر.

شکل 7. نقوش و آثار برجای مانده از تمدن ایالمی.

شکل 10. گکوی خال پلنگی ایرانی.شکل 9. دم تیغی )سوسمار بین النهرین(.    شکل 8. گوزن زرد ایرانی.      

شکل 11. پرندگان بومی منطقه.



سالنامۀپایگاهمیراثجهانیچغازنبیلوموزۀهفتتپه

306

شمارۀ اول، سال 1392-1397

شکل 12. مناطق حفاظت شدۀ دز و کرخه و منطقۀ ویژۀ پرورش گوزن زرد ایرانی.

شکل 13. نمونه ای از گیاهان در منطقۀ چغازنبیل.

مطالعات  اساس  بر  زمین شناسی  ویژگی های 
باستان شناسی

نیازهای  اساس  بر  که  دوراونتاش  مذهبی  شهر 
دست  به  و  زمان  آن  مذهبی  و  فرهنگی-اجتماعی 
بنیاد  منطقه  این  در  ایالم  پادشاه  نپیریشا  اونتاش 
نهاده شد، از چند دیدگاه به شرح زیر حائز اهمیت 

است )شهرابی و ملک عباسی 1379: 3(.

 )Basement( انتخاب محلی بر روی پی سنگ
سنگ های  که  آغاجاری  سازند  از  بخشی  در  پایدار، 
پایداری الزم برای  بر اساس  آن سخت شده هستند، 

بارگذاری سازه ها )شکل 14(.

به  توانسته  که  پشته ای  ورای  در  محل  انتخاب 
صورت مانع )Barrier( در برابر سیالب های ناشی از 

طغیان رودخانه ای چون دز مصون بماند. 

انتخاب ساختگاه شهر مذهبی و سایر شهر ها در 
مجاورت رودخانه دز و  استفاده بهینه از آن. 

هوای  در  که  پشته ای  بر  انتخاب ساختگاه شهر 
قابل  ایالمی  پایتخت شاهان  یا  مناسب، شهر شوش 

دیدن باشد. 

وجود شرایط توپوگرافی خاص منطقه، قرارگیری 
مناطق  کنار  در  لهبری(  )عضو  ماهوری  تپه  مناطق 

دشتی.

گردشگری

آن  اطراف  مناطق  و  سردارآباد  تاقدیس  منطقة 
به  خود  که  می رود  شمار  به  مناطقی  معدود  جزو 
است.  گردشگری  زمینة  نوع  چندین  شامل  تنهایی 
زمینه های گردشگری در این بستر طبیعی را می توان 
صنعتی  و  طبیعی  تاریخی،  گردشگری  صورت  به 

تقسیم بندی کرد )ملکشاهی 1393: 24(.
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شکل 14. نمایی از بستر زمین شناسی محوطۀ چغازنبیل در سازند آغاجاری، عضو لهبری.

گردشگری تاریخی

شاخص اصلی منطقة تاقدیس سردارآباد با توجه 
به نوع توپوگرافی نزدیکی به رودخانة دز و پی محکم 
آن، قرار گیری محوطة تاریخی چغازنبیل در این بستر 
طبیعی است )شکل 15(. وجود این محوطة تاریخی 
به  توجه  با  و  است  ثبت جهانی کشور  اثر  اولین  که 
معماری بی نظیر آن از جملة شاخص های گردشگری 

خاص منطقه است. 

تاقدیس  سطح  در  گردشگری  شاخص های 
چغازنبیل  تاریخی  محوطة  وجود  به  تنها  سردارآباد 
خالصه نشده است؛ بلکه در راستای این بستر طبیعی 
می توان به یکی از قوی ترین گذرگاه گردشگری کشور 
که  تا شوش  گردشگری شوشتر  گذرگاه  کرد.  اشاره 
مسیر حرکتی آن در راستای تاقدیس سردارآباد قرار 
تاریخی  جاذبه های  انواع  وجود  به  توجه  با  گرفته، 
مهم ترین  از  خود  به  مختص  صنعتی  و  طبیعی  و 
است.  منطقه  این  تبدیل نشدۀ  فعل  به  ظرفیت های 
مهم ترین آثار تاریخی موجود در طی این مسیر شامل 
1( شهر های شوشتر ، شوش و کلیة جاذبه های آن ها 
تاریخی چغازنبیل، هفت تپه و دهنو  2( محوطه های 
3( موزۀ آثار تاریخی چغازنبیل و هفت تپه و 4( تپه 

ابوفندوا می شوند )شکل 16(.

گردشگری طبیعی

از  رودخانه  بکر حاشیة  بیشه های  و  دز  رودخانة 
جمله مناطق خاص این ناحیه اند. به گونه ای که در 
کنار مناطق دشتی و تپه ماهوری تاقدیس سردارآباد 
وجود بخش ماندری رودخانة دز و جنگل های آن نوع 

می کشد  تصویر  به  را  بی نظیر  چشم انداز  از  خاصی 
)شکل 17 و 18(. در کمتر بخشی از کشور وجود این 
دو نوع شرایط محیطی کاماًل متفاوت در یک فاصله 
بسیار کم از هم را می توان یک جا مشاهده کرد. جدا 
از رودخانة دز که از بخش میانی تاقدیس سردارآباد 
پر آب دیگر کشور  عبور می کند، وجود دو رودخانة 
کارون و شاوور نیز در دو طرف تاقدیس سردارآباد به 
این سه  افزوده است.  این منطقه  جاذبه های طبیعی 
می کنند  تامین  را  منطقه  حیات  منشأ  که  رودخانه 
ایجاد  را  خاصی  جلوۀ  منظر  و  چشم انداز  لحاظ  از 

کرده اند. 

گردشگری صنعتی

نیشکر  صنعت  و  کشت  بزرگ  قطب  دو  وجود 
از جمله جاذبه های در  هفت تپه و کارون در منطقه 
نظر گرفته نشده در سالیان گذشته بوده است. شرکت 
بزرگ ترین  از  یکی  هفت تپه  نیشکر  و صنعت  کشت 
زمینی  در  کشور  کشاورزی-صنعتی  قطب های 
زراعی،  اراضی  شامل  هکتار   24000 مساحت  به 
کارخانجات، تاسیسات و شهرک های مسکونی در بین 
دو رودخانة بزرگ کرخه و دز، در کنار معبد چغازنبیل 
و بر روی خرابه های شهر تاریخی هفت تپه قرار گرفته 
است. تنوع باالی این صنعت در کلیة مراحل کاشت، 
داشت، برداشت و استحصال محصول نهایی خود به 
عنوان یکی از مهم ترین جاذبه های گردشگری موجود 
از  وسیعی  سطح  وجود  می شود.  محسوب  کشور  در 
زمین های زیر کشت و مراحل متنوع کاشت و داشت 
محصول خود از یک طرف، مراحل ویژۀ زمان برداشت 
که شامل آتش زنی، شکار حیوانات وحشی موجود در 
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شکل 15. بازدید گردشگران ایرانی و غیر ایرانی از محوطۀ میراث جهانی چغازنبیل.

شکل 16. گذرگاه گردشگری شوشتر، شوش و موقعیت محوطه ها و تپه های تاریخی.

شکل 17. چشم اندازی از رودخانه و جنگل های دز و مناطق تپه ماهوری تاقدیس سردارآباد.

مزارع، نِی بُری و حمل نیشکر به کاخانه از طرف دیگر 
ایجاد کند  را  زمینة گردشگری خاص خود  می تواند 
در  محصول  استحصال  مراحل   .)20 و   19 )شکل 
کارخانه تا ایجاد محصوالت نهایی که به عنوان مواد 

اولیه در زندگی روزمره مورد استفاده قرار می گیرند، 
داشته  می تواند  گردشگران  جذب  در  باالیی  توانایی 

باشد ) ملکشاهی 1393: 27(.
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شکل 18. برجستگی های طبیعی حاشیۀ رودخانۀ دز.

راه دسترسی و مسیر گردشگری

برای  راه آهن  و  زمینی  هوایی،  راه  امکان  سه 
دارد.  وجود  سردارآباد  تاقدیس  منطقة  به  دسترسی 
به  تهران  ترانزیتی  راه  دزفول،  شهر  فرودگاه  وجود 
و  هفت تپه  و  شوش  راه آهن  ایستگاه های  و  اهواز 
شوشتر بهترین شرایط دسترسی را فراهم کرده است. 
مسیر  بهترین  می توان  صورت گرفته  بررسی های  با 
بازدید ممکن را با توجه به شرایط موجود، به صورت 

زیر ارائه داد. مسیر بازدید بررسی شده شامل دو نوع 
راه دسترسی زمینی و آبی است )شکل 21(.

ویژگی های گردشگری 

مهم ترین ویژگی های گردشگری منطقه عبارتند 
از

و  طبیعی  تاریخی،  گردشگری  پتانسیل  سه  وجود 
صنعتی

شکل 19. مراحل کشت و آتش زنی نیشکر.

 شکل 20. برداشت و آماده باش مامور برای شکار حیوانات وحشی. 
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تشکل 21. مسیر گردشگری گذر گاه شمالی در راستای تاقدیس سردارآباد.

نمودار 3. آمار جمعیتی روستاهای منطقه.

تاریخی  )محوطه  کشور  جهانی  ثبت  اثر  اولین 
چغازنبیل(

گذرگاه گردشگری از شوشتر تا شوش

مناظر بی بدیل رودخانه و جنگل های دز

روستای هدف گردشگری )شیخ خماط(

مناطق تپه ماهوری و دشتی تاقدیس سردارآباد

صنایع دستی، غذاهای محلی و بومی

امکان استفاده از مسیر بازدید آبی در رودخانة دز

وجود ایستگاه های راه آهن شوش و هفت تپه و شوشتر

مردم شناسی

بررسی شرایط سکونتی روستاهای منطقه  برای 
کیلومتری   5 حریم  سردارآباد،  تاقدیس  قرارگیری 
تاقدیس سردارآباد مورد مطالعه قرار گرفت و از آمار 
این حریم  در  واقع  و شهرک های  روستاها  جمعیتی 
استانداری  آمار  مرکز  از  آمار جمعیتی  شد.  استفاده 
آمارگیری  بازۀ 15ساله  استان خوزستان در طی دو 

بین سال های 1375 و 1390 بهره برده شد.

همان طور که از نمودار 3 مشخص است جمعیت 
عمومی منطقه حریم 5 کیلومتری تاقدیس سردارآباد 
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شکل 22.  نقشۀ مالکیت اراضی کشاورزی اطراف محوطۀ باستانی چغازنبیل.

شکل 23. روند فرسایشی تاقدیس سردارآباد بر اثر عوامل 
زمین شناسی.

 7/9 یا  نفر  آمار برداری 1450  دوره  دو  این  در طی 
درصد کاهش را نشان می دهد. همچنین 4 روستا در 
طی این بازه زمانی متروکه شده اند. بیش ترین کاهش 
جمعیت مربوط به شرکت سهامی کاغذ پارس است 
که کاهش جمعیت 4630 نفر را از 7176 نفر نشان 

می دهد. 

ویژگی های مردم شناسی

وجود انواع اقوام لر و عرب در سطح منطقه،

وجود انواع اشکال سکونتی ایلی، عشایری، روستایی، 
شهرک و شهر،

تراکم مناسب در تمامی بخش های مختلف،

در سطح  موجود  مختلف  اقوام  رسوم  و  آداب  وجود 
منطقه،

وجود انواع مشاغل در زمینه های مختلف )کشاورزی، 
دامداری، صنایع دستی(،

وجود روستای هدف گردشگری )روستای خماط در 
جادۀ چغازنبیل(،

آماری 1375- ساله   15 دورۀ  کاهش جمعیت طی 
.1390

فرسایش های طبیعی و مداخالت انسانی 

اقلیمی  و  طبیعی  شرایط  انسانی،  فعالیت های 
بودن  نرم افزا  ساختار  وجود  و  دز  رودخانة  مانند 
که  هستند  عواملی  جمله  از  منطقه  زمین شناسی 
نابودی ساختار طبیعی در روند  ساالنه  مداخالت و 
فرسایشی منطقه را همراه داشته اند. این عوامل باعث 
نقطه ای  تغییراتی  بار،  یک  وقت  چند  هر  شده اند 
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لحظه ای و عمومی کالن در سطح بخش های مختلف 
تاقدیس ایجاد شود.

در  وارده  تخریبات  و  مداخالت  کلی  حالت  در 
سطح تاقدیس را می توان در دستة مداخالت انسانی 

و فرسایش های طبیعی تقسیم بندی کرد.

مداخالت انسانی

فعالیت های  بروز  مداخالت،  این گونه  ویژگی 
از  است.  کم  در سطح  و  لحظه ای  به صورت  انسانی 
جمله مهم ترین فعالیت های انسانی مخرب در سطح 
حفر  ماهی،  حوضچة  احداث  به  می توان  تاقدیس 
احداث  برای  سازها  و  ساخت  اراضی،  تسطیح  چاه، 
احداث  نظامی،  و  صنعتی  تأسیسات  راه آهن ،  راه، 
بیان  که  همان طور  کرد.  اشاره  صنعتی  کارخانه های 
و  لحظه ای  فعالیت های  انسانی  تعارضات  ویژگی  شد 
نقطه ای است؛ ولی نوعی از فعالیت های انسانی مانند 
گسترش روستاها امری است که به آرامی و به مرور 
مالکیت  به  اجمالی  نگاهی  با  می افتد.  اتفاق  زمان 

شکل 24.  محل نمونه گیری انعکاس طیفی آب رودخانه.

مشخص  وضوح  به  تاقدیس  اطراف  منطقة  اراضی 
سطح  دست نخورده  طبیعی  منطقة  تنها  که  است 
صنعت  و  کشت  گسترش  است.  سردارآباد  تاقدیس 
شرایط  تغییر  باعث  منطقه  این  در  گذشته  ادوار  در 

زیست  محیطی شدید شده است )شکل 22(.

فرسایش های طبیعی

فرسایش های  به  مربوط  مداخالت،  دوم  دستة 
و  زمان  مرور  به  تعارضات  از  نوع  این  است.  طبیعی 
در سطح وسیع اتفاق می افتد که از عوامل اصلی آن 
باران های سیل آسا ، روان آب ها، تغییرات  می توان به 
و  تاقدیس  نرم افزای  ساختار  و  اقلیمی  و  آب وهوایی 

رودخانة دز اشاره کرد. 

تاقدیس  از روند فرسایشی  در شکل 23 بخشی 
)فـرسایش  طبیعی  عوامـل  اثر  بر  که  سردارآباد 
ساختارهـای  وجود  دلیل  بـه  همچنین  و  خندقـی( 
این  بودن  سست فـرسا  و  مـارنی  زمین شناسی 

ساختارها شکل گرفته، نشان داده شده است.
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شکل 26. تغییرات حاصل از رودخانۀ دز در بازۀ زمانی سال 1960 تا سال 2013.

شکل 25. جابجایی رودخانۀ دز در بازۀ زمانی 1990 تا 2013 در نزدیکی محوطۀ چغازنبیل.

فرسایش های رودخانه ای

از جمله عوامل مخرب طبیعی در سطح منطقة 
بار  میزان  تأثیرات  به  می توان  سردارآباد  تاقدیس 
رسوبی قابل  حمل توسط رودخانة دز اشاره کرد. برای 
بررسی این تأثیرات از تصاویر ماهواره ای لندست در 
طی دوره های تاریخی 1990 تا 2013 استفاده شده 
که  دز  رودخانة  روی  تنظیمی  سد  دو  وجود  است. 
در شهر دزفول قرارگرفته اند، از عوامل اصلی کاهش 
سد  دو  این  احداث  با  است.  رودخانه  رسوب  میزان 
انباشت  برای  شرایط  دز  رودخانة  روی  تنظیمی 
رسوبات در پشت این دو سد مهیا شده است. رسوبات 
همراه رودخانه در مخزن این دو سد ته نشین شده 

واقع آب خالص بدون  از سدها در  و آب تخلیه  شده 
پایین  دست سد به  از  رسوب است. حال آب جاری 
علت خالص بودن دارای قدرت تخریبی باالیی برای 
رساندن خود به حالت ظرفیت رسوبی است. کاهش 
بار  افزایش  همراه  به  پایین دست  منطقة  در  شیب 
تخریبی رودخانه از دالیل اصلی ایجاد حالت مئاندری 
)پیچان  رود( رودخانه دز است. برای تعیین و برآورد 
از تصاویر ماهواره ای لندست  این عوامل  تأثیر  دقیق 
و باند مادون  قرمز تصاویر این ماهواره استفاده شده 
قرمز  مادون   امواج  مقابل  در  آب  طیفی  رفتار  است. 
 :1389 )علوی پناه،  است  امواج  این  شدید  جذب 



سالنامۀپایگاهمیراثجهانیچغازنبیلوموزۀهفتتپه

314

شمارۀ اول، سال 1392-1397

Albedo Taghdisبارش روزهای قبلMonthSensorSun Elevationتاریخ اخذ تصویر

14 08 1990AugustTM555.2400.396
01 08 2000August+ETM63.0600.258
13 08 2013AugustLS863.3100.80

شکل 27. محاسبات آلبدو از سال 1990 تا 2013.

جدول 1. مشخصات تصاویر مورد استفاده و نتایج تحلیل آلبدو.

بیشتر  آب  همراه  رسوبات  میزان  هر  حال   .)286
باشد، میزان جذب کاهش  یافته و انعکاس را افزایش 
الکترومغناطیس  امواج  تئوری  به  توجه  با  می دهد. 
مادون قرمز در طی دو تصاویر سال 1990 تا 2013 به 
بررسی میزان انعکاس باند مادون قرمز نزدیک تصاویر 
لندست پرداخته شده است. لذا از دو بخش مشخص 
از رودخانة دز که در شکل 24 نشان داده شده است، 

اقدام به تهیة پروفیل انعکاسی آب رودخانه شد. 

بررسی انعکاس طیفی برداشت  شده از دو مقطع 
آب رودخانة دز در دو سال 1990 و 2013 به فاصلة 
را  مشخص  نتیجه  یک  تقریب  به  اختالف  سال   23
در  انعکاس  میزان  نمودار  دو  هر  در  می دهد.  نشان 
افزایش  این  است.  بیشتری  میزان  به   1990 سال 
در  دز  رودخانه  رسوبی  بار  افزایش  از  نشان  انعکاس 
سال 1990 دارد. کاهش بار رسوبی در سال 2013 
این  است.  دز  رودخانه  آب  بودن  خالص تر  از  نشان 

باال  را  رودخانه  رسوب زایی  شرایط  خلوص  افزایش 
می برد و افزایش ظرفیت تخریبی بیشتر رودخانه را به 
مراتب به درجات باال خواهد رساند. نتیجة این تحلیل 
را می توان رفتار فرسایشی رودخانة دز در محل گذر 

آن در نزدیکی محوطة چغازنبیل مشاهده کرد.

همان طور که در شکل 25 و 26 نشان داده شده 
است میزان تغییرات رودخانة دز در بازۀ بیست و سه 
متر   314 میزان  به   2013 تا   1990 سال  از  ساله 

پیشروی به طرف محوطة چغازنبیل است.

نشانگرهای نقصان خاک با استفاده از دورسنجی 

واریانس مکانی و ناهمگنی یک منطقه به عنوان 
نشانگرهای حساس از پایداری چشم انداز به کار برده 
می شوند که افزایش واریانس بیانگر نقصان و فرسایش 
در  مطالعات   .)Alavipanah 2007( است  خاک 
واریانس  در  تغییرات  که  دادند  نشان   1984 سال 
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استاندارد  گیاهی  پوشش  شاخص  نقشۀ   .28 شکل 
.)NDVI(

.NDVI شکل 29. نتایج محاسبه شاخص

به  وابسته  شدت  به  ماهواره ای  تصاویر  پیکسل های 
نقصان خاک است )پایگاه ملی داده های علوم زمین 

کشور 1386: 24(. 

تغییرات سطح  واریانس  میزان  این  تعیین  برای 
با عنوان  خاک در طول دوره های زمانی از شاخصی 
 .)Bastiaanssen 1998( آلبدو می توان استفاده کرد
بنابراین برای تعیین میزان تغییرات زمانی در سطح 
شد.  استفاده  شاخص  این  از  سردار آباد  تاقدیس 
همچنین برای انجام این تحلیل اطالعات سه تصویر 
ماهواره ای لندست به کار گرفته شد که نتایج آن در 

جدول 1 و شکل 27 نشان داده شده است. 

این  افزایش  از  نشان  آلبدو  محاسبات  نتایج 
این  دارد.   2013 تا   2000 سال های  در  شاخص 
مانند  مختلفی  عوامل  اثر  بر  آلبدو  شاخص  افزایش 
پروفیل  در  آلی  مواد  فقدان  گیاهی،  پوشش  کاهش 
افزایش  نهایت  در  و  رطوبت  کاهش  خاک،  سطحی 
عوامل  این  مجموع  است.  سطحی  خاک  سپیداری 
باعث ایجاد شرایط محیطی برای تخریب خاک و از 
دست رفتن خاک سطحی و در واقع ایجاد فرسایش 
می شود،  تاقدیس  محدودۀ  کل  در  آبی  سطحی 
 27 شکل  در  می توان  را  تخریبات  این  نشانه های 
در  خاک  روشنایی  افزایش  سبب  که  کرد  مشاهده 
اطراف  به نسبت خاک های موجود در  سطح منطقه 

گیاهان شده است.

گیاهی  پوشش  تفاضل  شده  نرمال  شاخص 
 NDVI

مورد  گیاهی  کاربردی ترین شاخص های  از  یکی 
کاربرد در سنجش از دور، شاخص نرمال شده تفاضل 
 .)Nelson 2002( است  )4NDVI( پوشش گیاهی
نقشه  به  برای  استفاده  مورد  شاخص  رایج ترین 
گیاهی  پوشش  زمانی  و  مکانی  تغییرات  درآوردن 
وضعیت  منعکس  کنندۀ   NDVI شاخص است. 
تراکم پوشش گیاهی در منطقة مورد مطالعه است. 
و  مادون قرمز  باند  بین  روابط  اساس  بر  این شاخص 
باند قرمز تصاویر ماهواره ای مطابق رابطةزیر محاسبه 

 Normalized difference vegetation index .4
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مساحت به هکتار مساحت به مترمربع سال
5.74 57413.84 2013

9.31 93100.65 1990

38.33 کاهش به درصد

جدول 2. نتایج محاسبۀ مساحت پوشش گیاهی و میزان درصد کاهش.

شکل 30. موقعیت تاقدیس سردارآباد، مناطق حفاظت شده، پارک ملی و محوطۀ میراث جهانی چغازنبیل.

کشور  زمین  علوم  داده های  ملی  )پایگاه  می شود 
.)21 :1386

NDVI = (B4-B3( / (B4+B3(

نتایج این شاخص بین 1+ و 1- در نوسان است. 
هر قدر مقادیر عددی باند قرمز به طرف منفی و در 
سیر  مثبت  به  مادون قرمز  باند  عددی  مقادیر  مقابل 
کند، نتیجه بیانگر افزایش رشد پوشش گیاهی است 
قرمز  باند  نتایج  اگر  بالعکس،   .)Saradjian 1993(
به طرف مثبت و داده های باند قرمز به طرف منفی 
باشد، نشانگر کاهش NDVI و از بین رفتن مقدار 
تراکم پوشش گیاهی خواهد بود. در شکل 28 نتیجة 
محاسبة شاخص NDVI بر روی تصویر ماهواره ای 

لندست 8 نشان داده شده است. محدودۀ اختصاصی 
نشانگر میزان پوشش جنگلی بر روی این تصویر در 
محدودۀ 0/3 تا 0/5 قرار می گیرد. محدودۀ باالتر از 
0/5 به عنوان مناطق تحت کشت نیشکر تقسیم بندی 

شده است.

برای بررسی میزان تراکم پوشش  گیاهی مناطق 
حفاظت  شدۀ دز طی دوره های زمانی از این شاخص 
استفاده شد. نتایج بررسی این شاخص و تراکم پوشش 
گیاهی جنگلی در محدودۀ حریم منظر محوطة میراث 
جهانی چغازنبیل روی دو تصویر سال های 1990 و 
2013 در طی ماه شهریور در شکل 29 به رنگ قرمز 

نشان داده شده است.
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در  شده  داده  نشان  شکل  در  که  طور  همان 
پوشش های  مساحت  گذشته  سال  سه  و  بیست 
جنگلی کاهش داشته که نتیجة آن در جدول 2 بیان 
مساحت  است  مشخص  که  طور  همان  است.  شده 
جنگل های دز فقط در محدودۀ حریم منظر محوطة 

چغازنبیل 38/33 درصد کاهش را نشان می دهد.

درصد  میزان  موضوع،  این  در  تأمل  قابل  نکتة 
پر تراکم  جنگلی  سالة  چندین  پوشش های  کاهش 
نوع  این  است.  دز  حفاظت شدۀ  منطقه  در  هم  آن 
طوالنی  زمان  مدت  عموماً  جنگلی  پوشش های 
با  تا  برسند  تراکم  از  حدی  به  بتوانند  تا  دارند  نیاز 
شاخص های پوشش گیاهی از روی تصاویر ماهواره ای 
مطالعات  از  نوع  این  تعمیم  با  باشند.  قابل تشخیص 
مورد  در  عمومی  اظهارنظر  حفاظت شده،  مناطق  در 
را  سردارآباد  تاقدیس  چون  حفاظت نشده ای  مناطق 

ملموس تر خواهد کرد.

بحث و نتیجه گیری

شرایط  لحاظ  از  سردارآباد  تاقدیس  منطقة 
جهانی  میراث  محوطة  قرارگیری  وجود  با  تاریخی 
اثر ثبت جهانی کشور در  اولین  به عنوان  چغازنبیل 
است.  برخوردار  ویژه ای  شرایط  از  یونسکو  سازمان 
جانوری  تنوع  به  توجه  با  زیست  محیطی  دیدگاه  از 
این  این که  به  توجه  با  و پوشش گیاهی و همچنین 
منطقه تنها توپوگرافی باقی مانده پس از تسطیح های 
حراست  و  حفظ  دارد.  حیاتی  اهمیتی  است،  وسیع 
حیات  منبع  عنوان  به  طبیعی  تاریخی  بستر  این  از 
اکولوژیک یک وظیفة غیر قابل انکار است. وجود انواع 
بروز  باعث  انسانی  و مداخالت  فرسایش های طبیعی 
تخریب های جبران ناپذیری در این منطقه شده است. 
افزایش این گونه مداخالت با نرخی در افزایش است 
که اگر برنامه ای مدیریت شده تدوین و اجرایی نشود، 

باعث ایجاد صدماتی غیر قابل جبران خواهد شد. بر 
از ضوابط مصوب شده حرایم محوطة  اساس  بخشی 
در  ابالغیه ای  وزیران،  هیأت  در  چغازنبیل  تاریخی 

سال 1387 به شرح زیر بیان شده است. 

تاقدیس  )محدودۀ  یک  درجۀ  حـریم  ضوابط 
سردارآباد، مناطق حفاظت شدۀ دز و جنگل های  
تاقدیس  محدودۀ  از  »برای  حفاظت  گز(:  و  بید 
سردارآباد، جنگل های گز و بید موجود در حرائم درجة 
و  فرهنگی، صنایع دستی  میراث  سازمان  دو،  و  یک 
سازمان  و  هفت تپه  و  چغازنبیل  پایگاه  و  گردشگری 
صورت  به  طبیعی  منابع  و  زیست  محیط  حفاظت 
مرسوم  ضوابط  از  یکدیگر،  هماهنگی  با  و  مشترک 
از این مناطق استفاده نموده تا از هر گونه  حفاظت 
دخل، تصرف و ساخت وساز در آن ها کاماًل جلوگیری 

شود.«

و  چغازنبیل  تاریخی  محوطة  حریم  و  عرصه 
حفاظت شدۀ  منطقة  با  تاقدیس  محدودۀ  همجواری 
از  عمده ای  بخش  هم راستایی  دز،  ملی  پارک  و 
محدودۀ تاقدیس با رودخانة دز و توجه به ملی بودن 
تاقدیس یک محدودۀ  در سطح  واقع شده  زمین های 
زیست،  فرهنگی، محیط  میراث  بین  همپوشانی شده 
منابع طبیعی و امور آب را شاهد هستیم. لذا با توجه 
را  امکان  این  منطقه  بر  اکولوژیکی حاکم  به شرایط 
این مناطق، سازوکار  ادغام  با  تا  فراهم کرد  می توان 
ایجاد  بهتر  هرچه  حفاظت  برای  را  دقیقی  مدیریتی 
این محدوده های مشترک در شکل 30 نشان  نمود. 

داده شده اند.

پیشنهادات

تاقدیس  جانبة  همه   حراست  و  حفظ  برای   
سردارآباد پیشنهادات زیر را می توان ارائه داد )نمودار 

.)4
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نمودار 4. پیشنهادات برای حفاظت از تاقدیس سردارآباد.

پارک  به محدودۀ  تاقدیس سردارآباد  ادغام محدودۀ 
ملی دز،

ثبت منطقة تاقدیس سردارآباد به عنوان منطقة ویژۀ 
در  سردارآباد  تاقدیس  طبیعی  تاریخی  حفاظت شدۀ 
فهرست مناطق حفاظت شدۀ سازمان حفاظت محیط  

زیست کشور،

تنظیم تفاهم نامه نظارت و حفاظت مستمر مشترک 
فرهنگی،  میراث  سازمان  کشور،  جهانی  میراث  بین 
صنایع دستی و گردشگری، سازمان حفاظت محیط 
زیست، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، وزارت 

جهاد کشاورزی و شرکت مدیریت منابع آب ایران،

کشاورزان  برای  کشاورزی  ترویجی  برنامة  تنظیم 
افزایش  و  بهره وری  میزان  افزایش  هدف  با  منطقه، 

برداشت از هر هکتار زمین،

فعال  هدف  با  منطقه  روستاهای  سطح  در  آموزش 
صنعت  و  دستی  صنایع  زیرساخت های  کردن 
اشتغال  نوع  تغییر  افزایش و  راستای  در  گردشگری 

جوانان روستاهای منطقه،

مهار  و  جلوگیری  برای  آبخیزداری  طرح  اجرای 
فرسایش خندقی در سطح تاقدیس سردارآباد و

از  جلوگیری  برای  رودخانه  کنترل  طرح  اجرای 
پیشروی بیش از حد بر رودخانة دز.

کتابنامه

ادارۀ هواشناسی، اداره کل هواشناسی استان خوزستان

پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور،
دور سنجی خاک ها و فرایندهای خاک.  1386    
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رکنی، نوشاد، 
منطقه  جانوری  تنوع  بررسی      1385الف 
و  چغازنبیل  جهانی  میراث  پایگاه  آرشیو  چغازنبیل، 

هفت تپه.

گیاهی  پوشش  تنوع  بررسی      1385ب  
چغازنبیل  جهانی  میراث  پایگاه  آرشیو  چغازنبیل،  منطقه 

و هفت تپه.

شهرابی، مصطفی و ملک عباسی، علی،
مقیاس  زمین شناسـی  گزارش   1379    
جهانی  میراث  پایگاه  آرشیو  1:25000و1:2000، 

چغازنبیل و هفت تپه.

)علوم  زمین  علوم  در  دور  از  سنجش  کاربرد   1389    
خاک(، تهران، موسسه انتشارات دانشگاه تهران.

ملکشاهی، حسین، 
و  فرسایش سیالبی  از  ناشی  مطالعه خطرات    1392    
نهشته گذاری در محوطه های تاریخی و باستانی با استفاده 
دانشکده  ارشد،  کارشناسی  مقطع  پایان  نامه   ،GIS RS از 

علوم طبیعی  پردیس بین الملل ارس، دانشگاه تبریز.

شده  حفاظت  ویژۀ  منطقۀ  مشترک  طرح   1393    
میراث  پایگاه  آرشیو  تاقدیس سردارآباد،  تاریخی، طبیعی 

جهانی چغازنبیل و هفت تپه.
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eyes and minds towards Elamite motifs 
and the basic concepts of  cultural 
heritage and conservation as the first 
step to teach and familiarize children 
with cultural heritage. This teaching 
method will be designed in the form of 
entertainment since any concept taught 
to children as a game will have a long-
lasting effect.

Keywords: Chogha Zanbil, Education, 
Children, Heritage, Cylindrical seal, 
Elamites.

The NecessiTy of coNservaTioN 
of The hisTorical aNd NaTural 

coNTexTs of sardarabad aNTicliNe 
(chogha ZaNbil) for Tourism aNd 

eNviroNmeNTal PurPoses

hosseiN malekshahi & moZaffar 
farhadPoor

The Sardarabad anticline is the last 
heritage remaining from the extensive 
land leveling for creating extended 
sugarcane cultivation fields before the 
Islamic Revolution. The Sardarabad 
anticline, as the only natural context left, 
plays a significant role in the ecological 
system of  the region. Located on the 
Sardarabad anticline, Chogha Zanbil 
historical site, as the first Iranian 
UNESCO-recognized World Heritage 
Site in 1979, has raised its importance 
to an international level. However, we 

have unfortunately witnessed a wide 
variety of  natural and human intrusions 
into this special historical natural area 
over the years that in addition to causing 
irreparable damage in the core area of  a 
world heritage site, has also challenged 
the balance of  environmental conditions 
in the region. Now, in order to conserve 
and protect such special areas, that 
are of  high importance in the country 
in three basic historical, natural, and 
industrial tourism aspects, different 
conditions of  Sardarabad anticline 
and neighboring regions have been 
examined in terms of  history, ecology, 
topography, climatology, geology, 
erosion, surface water, sociology, and 
various human interventions along with 
the three main indicators of  tourism in 
the region. The Shushtar-Shush tourism 
route, that passes through the anticline, 
is considered an extraordinary potential 
for tourism, with historical attractions 
of  the region (Shushtar water structures, 
Chogha Zanbil site, Dehno Mound, Haft 
Tappeh site, Abu Fanduwah Mound 
and the site of  Shush(, landscapes and 
perspectives of  the Dez River, the 
Iranian fallow deer protected area, the 
Dez National Park, and the capacities 
for industrial tourism (Haft Tappeh 
Sugarcane Agro-Industrial Company(.

Keywords: Anticline, Sardarabad, 
Chogha Zanbil, UNESCO, World 
Heritage, Ecology, Iranian Fallow Deer.



سالنامۀپایگاهمیراثجهانیچغازنبیلوموزۀهفتتپه

322

actually a complete and comprehensive 
backup and data recovery system.

Keywords: All Sync software, 
Synchronization, Data/folder backup.

The PivoTal role of childreN’s 
educaTioN for The coNservaTioN 

of culTural heriTage (a case 
sTudy of The chogha ZaNbil 

World heriTage base aNd hafT 
TaPPeh archaeological siTe)

aZime golesTaNi Nejad

Among the most important 
fundamental issues poorly concerned 
in Iranian cultural heritage is the field 
of  children and adolescents. In the 
meantime, the leading countries in 
cultural heritage introduction and 
conservation have made valuable 
contributions in this field, and in many 
cases, the cultural heritage authorities 
have dedicated special spaces in 
museums, monuments, and ancient 
sites to children. In other words, 
rewarding results could be obtained 
by perceiving the potential of  children 
and adolescents in forming a brighter 
future for the country and also creating 
a suitable environment in the education 
system for edifying this young audience 
about the values of  past heritage. In this 
article, after a brief  look at the results 
and goals of  introduction and education 
about cultural heritage, the past two 
decades of  activities in Chogha Zanbil 
World Heritage Base and Haft Tappeh 
Archaeological Site are discussed in this 
regard. Finally, the evaluation of  the 
results and the provision of  solutions to 

benefit more from our cultural heritage 
by the capacity of  children are presented.

Keywords: Child, Education, 
Conservation, Cultural Heritage, World 
Heritage of  Chogha Zanbil.

desigNiNg aN educaTioNal 
WorkshoP for childreN of The 
ToWNs aNd villages close To 

hisTorical siTes WiTh a focus oN 
acTualiZiNg educaTioNal caPaciTies 

of culTural laNdscaPes

(a ProPosal by chogha ZaNbil 
World heriTage base aNd hafT 

TaPPeh archaeological siTe)

sara ababaf

In 2018, by setting the slogan 
”Cultural Heritage for Generations,“ 
ICOMOS aimed to achieve its two 
main goals: ”Intergenerational Transfer 
of  Knowledge“ and ”The Youth of 
today are the leaders of  tomorrow.“ 
This slogan clarified that the transfer of 
information from previous generations 
to the new ones, especially children, 
was of  great importance. Because of  its 
delicacies, communicating with children 
and educating them requires a precise 
and comprehensive program. Although 
museum objects are considered to be 
some of  the best ways to exhibit human 
life in the past, due to their separation 
from their function, they seem like static 
and even meaningless objects to their 
audience, especially children. In this 
article, the process of  implementing 
a step-by-step training workshop is 
designed that aims turn the children’s 
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TaPPeh archaeological siTe iN The 
NaTioNal heriTage lisT

akram solTaNi & allireZa faraji

Since the past the present, a number 
of  archaeological finds and features, 
consisting of  architectural remains and 
portable items have been found from 
the ancient sites of  Chogha Zanbil 
and Haft Tappeh. These items include 
a variety of  ceramic pieces and metal 
objects as well as tablets, human remains, 
etc., that are currently stored in the Haft 
Tappeh museum treasury. Considering 
the amount of  objects and the fact that 
most of  them are significant ones, in 
order to facilitate their conservation, 
restoration and introduction this 
invaluable heritage, the dossiers of  these 
cultural and historical portable items 
were prepared to get registered in the 
National Heritage List.

Keywords: Portable objects, 
Registration dossier, Chogha Zanbil and 
Haft Tappeh Base.

documeNTaTioN meThod aNd 
orgaNiZaTioN Process of ceramic 

aNd broNZe objecTs from The 
hisTorical siTes of chogha ZaNbil 

aNd hafT TaPPeh

allireZa faraji

Documentation is a basic primary 
step in any archaeological research and 
is divided into different branches. In this 
article, the organization and classification 
of  historical portable objects from the 
excavations of  Chogha Zanbil, Haft 
Tappeh, and their surrounding sites 

are issued. The mentioned objects are 
stored in the Haft Tappeh Museum 
treasury.

Keywords: Documentation, Design, 
Organizing, Haft Tappeh, Chogha 
Zanbil.

iNTroduciNg The file/folder 
backuP sofTWare: all syNc 3.5.56 - 

busiNess ediTioN

saeed Nejadruhi & allireaja 
joNavaZ

As one of  the research sites in the 
field of  cultural heritage, Chogha 
Zanbil World Heritage Base and Haft 
Tappeh archaeological site have carried 
out research projects, conservation 
and restoration activities, as well as 
investigating priceless historical sites 
such as the very same Chogha Zanbil, 
Haft Tappeh, and other sites in the 
Susiana plain; these activities have 
resulted in collection and production 
of  valuable information in this field. 
Digital data, on the other hand, is always 
vulnerable, not possible to assure safety.

Consequently, one should also 
consider data maintenance and backup. 
Despite the vast background and 
variability in available documents and 
data to do with these sites, it is necessary 
to benefit from powerful data managing 
computer software, specially produced 
for data backup and maintenance in this 
field. All sync is a kind of  software that is 
utilized as a professional solution for data 
synchronization, photography, backup 
preparation, updating, duplication, and 
archiving database files. This software is 
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Landsat 8 satellite imagery were used 
to estimate the surface temperature of 
Chogha Zanbil Temple World Heritage 
Site. Also, to calibrate the measured 
temperature, the earth data of  Haft 
Tappeh climatological station, located 
18 km far from the site, were used. 
According to the calculations’ results, an 
attempt was made to establish a logical 
relation to the amount of  ditch erosion 
created in Chogha Zanbil. The results 
show a high correlation between ground 
data and surface soil temperature 
measured through satellite images at 
the level of  0/97. Also, by fitting the 
thermal images with aerial photographs, 
it was cleared that the areas with 
extreme ditch erosion have the highest 
surface soil temperature. This indicates 
that how strongly the soil temperature 
and, consequently, the rate of  surface 
evaporation affect the creation of 
suitable conditions for natural erosion.

Keywords: Landsat, TM and ETM+ 
Images, Climatology, Chogha Zanbil, 
Ditch Erosion.

feasibiliTy sTudy of vegeTaTioN 
disTribuTioN based oN radiaTioN 

aNalysis aNd laNd surface 
TemPeraTure esTimaTes usiNg 

laNdsaT saTelliTe images (case 
sTudy of chogha ZaNbil World 

heriTage siTe)

hosseiN malekshahi & Zohre 
hosseiNi

Uncontrolled vegetation growth 
on historical structures is recognized 
as one of  the conservation problems 

in ancient sites management. On the 
other hand, due to the close connection 
of  historical sites with the natural 
landscape and considering vegetation as 
a dynamic and alive part of  the natural 
history of  the site, new attitudes have 
been approached in dealing with plant 
communities. Today, the approaches 
to vegetation management are given 
special attention in order to adapt 
with the environment and to provide 
sustainable control strategies such as 
changing biological behavior of  the 
plants from a threatening factor to an 
ineffective one. Also, to conserve the 
natural landscape and focus on the 
plant communities in the site is highly 
acclaimed in order to create a more 
dynamic connection with establishment 
of  historical and natural museum 
sites. In this study, the distribution 
of  two species of  Prosopis stephaniana 
and Capparis spinosa  plants in Chogha 
Zanbil World Heritage Site is evaluated 
with emphasis on the application of 
geographic information system and 
remote sensing in monitoring vegetation 
at historical sites by field visits, radiation 
analyses, land temperature estimates, 
and evaporation and transpiration values 
based on Landsat 8 satellite images.

Keywords: Chogha Zanbil, Remote 
Sensing, Landsat, Documentation, 
Monitoring, Radiation, Evaporation and 
Transpiration

regisTraTioN dossier of eleveN 
PorTable hisTorical-culTural 
objecTs from chogha ZaNbil 

World heriTage base aNd hafT 



چکیدهها

325

resolution or process the organization 
moves toward. Management plan, by 
some means, is to think prior to act and 
to monitor while acting; it consists of 
decision making and recognition of  the 
right actions based on capacity, assets 
and shortages; relying on management 
plan is the only way to achieve the 
main goals. Depending on the subject 
and purpose, this type of  planning has 
different methods and will shed light 
on an organization’s way in various 
fields. As the World Heritage Sites 
need conservation, identification, and 
introduction, they need a structure 
of  human resources too. This quickly 
links conservation matters to the matter 
of  management. For this reason, it is 
necessary to review management science 
and reconsider the linkage between it 
and the subject of  world heritage sites 
through a review. Hence, to prepare a 
management plan in the world heritage 
sites with historical, cultural, social, and 
architectural values is the first step to 
take in the process of  conservation and 
restoration of  such monuments.

Keywords: Management, Management 
Plan, World Heritage, Chogha Zanbil.

usiNg arccN-ruNoff, aN 
exTeNsioN of arcgis sofTWare, 

To measure ruNoffs by The use of 
curve Number (cN) meThod

hosseiN malekshahi

One of  the tools that ESRI Company 
has assigned for the development of 
ArcGIS software is the Arc CN-Runoff 
extension. The specific capability of  this 

tool is to use the Curve-number method 
to calculate the amount of  generated 
runoffs after rainfall. Using this tool, 
the runoffs created in each area can be 
calculated hourly, daily, monthly and 
annually. To determine the CN (curve 
number( of  each part of  the hydrologic 
sub-areas of  the region, you can use the 
software add-on table, which contains 
a complete list of  all the conditions of 
different areas, or put this information 
in the land use file and directly calculate 
the amount of  the runoff.

Keywords: Runoff  calculation, 
Precipitation, ArcGIS software, CN 
curve.

surface soil TemPeraTure 
measuremeNT usiNg laNdsaT 

saTelliTe images aNd iTs relaTioN 
To diTch erosioN (case sTudy of 

chogha ZaNbil TemPle World 
heriTage siTe)

hosseiN malekshahi, 
mohammadreZa Nikjoo & jamshid 

yar mohammadi

Air temperature measurement is a 
very important factor in energy balance 
calculations, environmental studies, 
and natural resources. Meanwhile, the 
limited number of  weather stations to 
determine the air temperature on large-
scale regions is among the problems 
ahead. The use of  remote sensing 
technology seems to be a good choice 
in estimating this parameter because 
of  the wide and integrated overview, 
and the updated satellite images. In 
this article, Landsat TM, ETM+ and 
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Restoration Workshop, Adjusting, Cob 
Plastering.

a PrelimiNary examiNaTioN 
of The hisTorical aNcieNT mud 

bricks of buildiNg Number oNe aT 
The hisToric siTe of hafT TaPPeh

sohaila Zakavi & rahim baNNa

The ancient mud bricks used in 
Haft Tappeh constructions have been 
damaged through time passage and 
washed away in rainfall, so the site 
partially needs to be conserved and 
restored. This requires constructing 
new quality mud bricks that keep 
ancient characters, while some of 
their properties have been improved 
through modified manufacture process. 
To recognize the technical features of 
ancient mud bricks used in Haft Tappeh, 
original mud bricks of  the building 
number one (halls H4 and H5( were 
sampled. Through practical approaches, 
this research seeks to identify the 
structural features of  mud bricks used 
in the historical site of  Haft Tappeh 
and their pros and cons, trying to find 
a solution for the main question based 
on quantitative and qualitative methods 
(physical and chemical(, i.e. what the 
factors affecting the formation of  the 
structure and behavior of  materials are 
and how to eliminate or modify defects.

Keywords: Historical mud brick, Haft 
Tappeh, Elemental analysis.

 maiNTeNaNce of a middle-
elamiTe broNZe ax 

akram solTaNi

The corrosion process of  Middle-
Elamite bronze objects in Haft Tappeh 
Museum, including our subject bronze ax 
was rapid. Therefore, their examination, 
conservation and restoration assumed 
considered necessary. Therefore, 
historical-comparative studies were 
conducted on the ax to learn about 
it as much as possible. Then, its 
manufacturing techniques and different 
types of  corrosion were recognized 
by performing technological and 
adjusting examinations such as chemical 
experiments, metallography and X-ray 
diffraction (XRD( methods; through 
these sets of  information, a restoration 
method was chosen to make it possible 
to either exhibit the restored object in 
the museum or to keep it in the storage.

Keywords: Bronze, Ax, Middle Elamite 
period, Haft Tappeh, Conservation and 
Restoration.

The imPorTaNce of maNagemeNT 
iN The chogha ZaNbil World 

heriTage siTe aNd iTs curreNT 
challeNges

aTefeh rashNui & amir allivaNd

To have a management plan is 
considered as a tool to serve conscious 
managing and leadership, and it 
guarantees to achieve the desired 
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has unfortunately been exposed to 
weathering and erosion through the 
passage of  a long period of  time since 
its excavations. Due to the pluvial 
climate of  the region, main material 
of  the complex which is largely brick 
and mud brick has been severely 
eroded and, therefore, made numerous 
problems for the sustainability of  the 
site. Damage assessment and restoration 
planning of  the ziggurat's architectural 
components are the main objectives for 
the present study. In this study, having 
thoroughly investigated the building, 
we discuss its noticeable damages both 
quantitatively and qualitatively. Over the 
process of  damage study, after sampling 
from the façade materials during the 
second half  of  the year, their erosion 
rate was analyzed considering both 
their positions and climatic factors. 
Accordingly, the materials were divided 
into four categories of  condition: 
sound, semi-eroded, eroded, and with 
efflorescence. Two parameters —
radiation rate and rate of  evaporation 
and sweating from the surface — were 
taken into account for finding reasons 
for the efflorescence. The percentage 
of  bricks with efflorescence proved 
different on the four façades, which had 
been caused by various environmental 
factors, temperature and humidity in 
particular, coming onto each side of  the 
building from different directions. In 
order to conduct damage assessment 
qualitatively, all parts of  the ziggurat 
in the southeast, northeast, northwest, 
and southwest were studied and finally 
conspicuous damages were presented 

with the purpose of  introducing 
appropriate solutions and remedies.

Keywords: damage assessment, 
preservation, restoration, mud relics, 
ziggurat of  Chogha Zanbil     

 coNservaTioN aNd resToraTioN 
meThods used aT The hisTorical 

siTe of hafT TaPPeh

rahim baNNa

Haft Tappeh Conservation and 
Restoration Workshop has been working 
under the supervision of  Chogha Zanbil 
World Heritage Base since 2001. 

This workshop’s activities aim to 
facilitate conservation, preventing and 
slowing down the pace of  erosion and 
destruction at this site continuously 
and constantly. For the purpose of 
conservation and restoration of  mud 
brick structures and buildings at this 
site, mowing and clearing vegetation, 
adjusting, debris removal and precise 
tracing through excavation maps, 
documentation, mud brick laying, wall 
raising, and finally cob plastering are 
carried out. This site is threatened by 
various natural, biological, and manmade 
factors. Also, in order to prevent the 
development of  various damages at 
this historical site, and to control and 
minimize destructions caused by rainfall, 
all surfaces of  the mud-brick structures 
are covered and protected by optimized 
cob plastering.

Keywords: Haft Tappeh historical 
site, Haft Tappeh Conservation and 
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components should be conserved. 
Because of  the discontinuity in 
using this complex during its post-
construction period, it was destroyed 
and just partially remained. The 
remnants of  this complex represent its 
magnificence at the time of  construction 
and creation. Unfortunately, because 
of  the construction methods (multi-
stage construction( as well as the 
material types used (dozens of  mud 
bricks( and the aging, this enormous 
complex has been damaging a lot and 
kept eroding. In order to clarify the 
reasons for conserving this complex, 
a general survey was conducted to 
clarify its valuable components on the 
one hand, and to boost motivation 
for the complex’s conservation on the 
other. The values   studied include rarity 
value, historical v a lue, cultural and 
identity values, sc i entific and technical 
values, social valu e , economic value, 
and artistic and ae s thetic values. The 
approach to conserv a tion of  Chogha 
Zanbil Complex has t o be based on 
the monument’s stru c tural characters 
in order to avoid self-centeredness and 
variation in conser v ation methods; 
therefore, long-ter m  plans can be 
scheduled, and chan g ing the experts, 
restorers and managers of  the complex 
would not harm the m aintenance. 
One should admit th a t attempts for 
preserving Chogha Zanbil are because 
of  the high value of  this complex.

Keywords: Chogha Za n bil, 
Conservation, Value Components, Brick 
Architecture.

revisiNg basic coNservaTioN 
coNcePTs iN The ZigguraT of 
chogha ZaNbil as a source of 

iNformaTioN

sara ababaf

The historical and cultural gap 
between us and the architecture of 
prehistoric and early historic periods 
have made the buildings of  the 
mentioned periods so static for us; 
these ”static places“ (one of  which is 
Chogha Zanbil( are completely lifeless 
and have lost their original function. 
Our disconnecting with the context 
and lifetime of  these relics has made 
them similar to mega chips with almost 
unreadable information; although 
they cannot be deciphered accurately, 
a review of  the basic concepts of 
conservation could increase the chances 
of  trying to understand these relics for 
several decades.

Keywords: Chogha Zanbil, Ziggurat, 
Conservation, Originality, Continuity.

damage assessmeNT aNd QualiTy 
aNalysis oN The ZigguraT of 

chogha ZaNbil for resToraTioN 
PlaNNiNg

Najme bosTaNi

A major part of  historic Iranian 
architecture has been made of  mud. 
Preserving such relics, which constitutes 
a significant part of  preservation 
and restoration process, necessitates 
study and analysis on mud structures. 
The ancient site of  Chogha Zanbil 
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Keywords: Chogha Zanbil, 
Conservation, Restoration, Clay.

The resToraTioN Process of The 
Tomb-Palace comPlex aT chogha 
ZaNbil, afTer excavaTioN uNTil 

NoW

sara hosseiNi

The present paper considers 
restorations or repairs applied to the 
tomb-palace complex at Chogha Zanbil 
in different periods of  time. It seems 
that much of  the site was abandoned 
after Ashurbanipal’s attack. Although 
some evidence indicates that the 
ziggurat was repaired several times in 
the Elamite period, no signs of  this type 
of  repairs could be traced in the tomb-
palace complex. Besides excavating, 
Roman Girshman had also restored 
this complex. Restoration of  Chogha 
Zanbil Tomb-Palace Complex can be 
divided into four phases: 1( restoration 
simultaneous with excavations by 
Roman Ghirshman, 2( the span of  time 
between 1980 and 1997, 3( from 1997 
onwards (by the time Chogha Zanbil 
Conservation and Restoration base 
was established(, 4( recent restorations. 
Unfortunately, at the second phase, 
incorrect restoration methods, like using 
cement mortar over mud-brick and 
brick structures, were applied over the 
complex, which is one of  the destructive 
factors of  this historical monument.

Keywords: Restoration, Tomb, Chogha 
Zanbil.

examiNaTioN of The damages 
iN The Tomb-Palace comPlex 

desTrucTioNs aT chogha ZaNbil

sara hosseiNi

The Chogha Zanbil Tomb-Palace 
Complex is unique in various aspects of 
the Elamite architecture, social life and 
beliefs. According to Ghirshman,  the 
Elamite king would live here particularly 
whenever he was to perform religious 
and ritual ceremonies. This structure 
includes two floors on the ground 
(residential section( and a basement 
(tombs(. The use of  bricks with such 
precision and construction method 
indicates that the tombs were the king’s 
residence for his afterlife. Finding 
cremated skeletons is whole another 
story. The complex has been much 
damaged since its excavations; the 
most important damaging factors are 
humidity, rainfall, and vandalism. In this 
article, first the complex is introduced, 
and then its damages are studied. It 
wishes to introduce and recognize this 
valuable complex and investigate its 
destructive factors.

Keywords: Adjusting, Tomb Complex, 
Chogha Zanbil.

Why To coNserve chogha ZaNbil 
TemPle (a revieW of The valuable 

comPoNeNTs of chogha ZaNbil 
comPlex)

yaser hamZavi

This study intends to provide 
reasons why Chogha Zanbil’s valuable 
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from the late Sukkalmah period were 
identified and documented around these 
buildings.

Keywords: Tappeh Jangal, Sukkalmah, 
Elam, Haft Tappeh, Delimitation.

 a glaNce aT half a ceNTury of 
chaNges aT abu faNduWah mouNd

mehrNoush Z. dabgh

mehdi aliPoor

Along with Susa and Chogha Mish, 
the mound of  Abu Fanduwah is one of 
the key sites of  the proto-literate period 
(Susa II( in the Susiana plain. This site, 
noticed by archaeologists since the 1960s, 
is now partially covered by a residential 
town. The destructions caused by new 
constructions in the town prompted the 
Chogha Zanbil and Haft Tappeh World 
Heritage Base to determine   the mound’s 
core area and prepare it for approval and 
communicating to other organ i zation. 
This was carried out by stud y ing 
different documents, investi g ating old 
aerial photographs, maps, re p orts of 
previous archaeological fiel d  activities 
at the mound, the town’s documents of 
constructions and changes, s ystematic 
survey and sounding. These s teps 
brought about the identific a tion of 
several more mounds other t han Abu 
Fanduwah. This article, by  studying 
documents, aims to take a brief  look at 
the changes in each of  the s e mounds 
during the last fifty years.

Keywords: Abu Fanduwah mo u nd, 
Proto-Literate period, Middle Elam

iNTroducTioN To coNservaTioN 
aNd resToraTioN aT The hisTorical 

siTe of chogha ZaNbil

ahmad khaNifar

The whole structures and buildings of 
Untash Napirisha city, except for the 
facade of  the ziggurat and the floor, 
which are of  backed bricks, are made of 
mud brick and clay. The destruction of 
the ziggurat’s brick facades has exposed 
the mass of  the mud-brick structure 
over time, which has made it vulnerable 
to climatic factors. This historical site 
was excavated by Roman Ghirshman 
from 1951 to 1962; restorations 
were carried out simultaneously.  
Conservation and restoration of  the 
whole city can be divided into 3 
phases, restoration simultaneous with 
excavation, the end of  excavation to 
establishment of  the Conservation and 
Restoration Workshop, establishment 
of  the Conservation and Restoration 
Workshop to the present time. Since 
the beginning of  its activities, Chogha 
Zanbil World Heritage Base established 
the Conservation and Restoration 
Workshop, cooperating permanently 
with restoration, archaeology, and 
geology teams and the laboratory. This 
article, besides trying to detect main 
damages threatening the structures and 
their solutions, tries to briefly discuss 
the protective activities, restoration 
techniques, and emergency repairs in 
order to reduce the destructive effects 
at the site. The activities were mostly 
preformed using local and reversible 
materials.
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political changes in the middle of  the 
second millennium BC. Archaeological 
excavations and studies began at this site 
after the exposure of  an underground 
tomb’s arch by a dozer blade of  Haft 
Tappeh Sugarcane Agro-Industrial 
Company while leveling the lands. Since 
then, numerous constructions by this 
company as well as its constant land 
leveling have remained major reasons 
for the site’s disturbance; furthermore, 
establishing different factories and new 
industries are nowadays added to the 
list. Although more than 25 seasons of 
coherent and purposeful archaeological 
excavations have been carried out on 
this site over two different time periods 
and its extent and boundaries became 
fairly known, the site’s delimitation 
had not yet been approved. Therefore, 
to prevent developing and leveling 
lands on the site as well as its further 
destruction, delimitation project of   
Haft Tappeh was proposed. This 
project aimed not only to prepare the 
area delimitation for final approval 
through summarizing all gathered 
information from previous surface 
surveys, geophysical investigations, 
excavations, and recently conducted 
surveys and soundings on the ancient 
site, but to gain a proper understanding 
of  the extent of  the ancient site of  Haft 
Tappeh over different settlement periods 
and its relationship with the settlements 
around it. These studies also culminated 
in a more accurate insight into the site’s 
cultural perspective.

Keywords: Haft Tappeh, Middle Elam, 
Khuzestan, Delimitation.

PrelimiNary rePorT of The 
souNdiNg ProjecT WiTh The 

PurPose of delimiTaTiNg aNd 
ideNTifyiNg culTural Periods aT 
TaPPeh jaNgal (ks 53), khuZesTaN

alli Zallaghi & babak rafii

 Tappeh Jangal (KS 53(, one of  the 
most important sites of  the second 
millennium BC, is located 2.5 km 
northeast of  Haft Tappeh. According 
to previous studies, during early years 
of  land leveling by Haft Tappeh Agro-
Industrial Company, parts of  the site 
were destroyed, and irrigation canals were 
built around it.  Additionally, in 2014, 
extensive illegal excavations were carried 
out on this mound by heavy machinery, 
like loaders, which led to forming an 
enormous cavity, measuring about one 
hectare, as well as the appearance of 
several Elamite brick tombs at this site. 
The project of  delimitating Tappeh 
Jangal was carried out besides the area 
delimitation project of  Haft Tappeh 
in order to prevent further destruction 
and document the site’s exposed parts. 
During this project, a total number 
of  15 test trenches were excavated to 
delimitate the site’s area, identify the 
settlement periods of  Tappeh Jangal, 
and document the Elamite tombs. In 
addition to area delimitation, the studies 
clearly show that there is one or more 
large brick structures belonging to the 
Sukkalmah period (first half  of  the 
second millennium BC( in the central 
and western parts of  the mound, that 
was occupied uninterruptedly until the 
beginning of  the Middle Elamite period 
1 (15th century BC(. Also, remains of 
several Elamite underground tombs 



absTracTs of PaPers iN eNglish

aN overvieW of The resulTs 
of archaeological excavaTioNs 

aNd The hisTory of The aNcieNT 
elamiTe ciTy iN hafT TaPPeh

behZad mofidi Nasrabadi

Recent excavations at Haft Tappeh 
began after a long cessation at the 
same time as the establishment of  the 
Chogha Zanbil World Heritage Base. 
These excavations were carried out 
by new approaches considering the 
first archaeological projects at Haft 
Tappeh. Investigations in other parts of 
the site, field surveys and geophysical 
measurements were among the exclusive 
archaeological activities of  this period. 
In this article, after reviewing the results 
of  Dr. Neghaban’s excavations at Haft 
Tappeh, recent studies are discussed. 
These studies suggest that structures 
such as the tomb and the mud-
brick platforms No. 1 and 2 should 

be redefined in terms of  function. 
Recent excavations have introduced 
new specialized spaces and a variety of 
functions, as well as structural periods, 
and further a clearer chronology of  the 
Elamite kings’ settlement at the site. 
Recent excavations at Haft Tappeh have 
helped to rebuild the political and social 
structure of  the Middle Elamite period.

Keywords: Haft Tappeh, Kabnak, Tepti 
Ahar, Excavation.

a brief rePorT oN souNdiNgs 
for delimiTaTioN of The aNcieNT 

siTe of hafT TaPPeh

ali Zallaghi

The ancient site of  Haft Tappeh, along 
with Susa, is one of  the most significant 
political and economic Elamite centers 
in Khuzestan plain that played an 
important role in this plain’s socio-
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